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Blessed Mother Teresa Albanian Mission 
739 Browns Line, Etobicoke, Ontario M8W 3V7 

Tel. 416 503 4509 dhe 647 558 9382 
www.misioninenetereza.com 

 
Çdo të dielë në orën 11:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

 
 

U afrua Mbretëria e Hyjit 
 

3 Korrik 2016 

Pastaj Zotëria i zgjodhi edhe shtatëdhjetë e dy nxënës të tjerë dhe i dërgoi nga dy e dy përpara vetes në çdo 
qytet dhe vend, ku mendonte të shkonte. U thoshte: “Të korrat janë të mëdha e punëtorë janë pak! Luteni të 
zotin e të korrave të çojë punëtorë në të korrat e veta. Shkoni! Ja, po ju dërgoj porsi qengja mes ujqish! Mos 
merrni me vete as qese, as strajcë, as sandalet e mos përshëndetni udhës askënd! Në cilëndo shtëpi të hyni, më 
parë thoni: ‘Paqja me këtë shtëpi!’ Po qe se është aty ndokush mik i paqes, mbi të do të zbresë paqja juaj; po qe 
se s’është asnjë, do të kthehet te ju. Rrini në atë shtëpi! Hani e pini çka t’u ketë qëlluar; sepse punëtori ka tagër 
në rrogën e vet. Mos kaloni prej një shtëpie në një tjetër! Në çdo qytet që të hyni e t’ju pranojnë, hani çka t’ju 
vënë përpara. Shëroni të sëmurët që janë në të e thuajini popullit: ‘U afrua Mbretëria e Hyjit!’ Por edhe, në 
cilindo qytet që të hyni e nuk ju pranojnë, dilni në rrugët e tij e thuajuni: ’Deri edhe pluhurin e qytetit tuaj që u 
kap për sandalet tona, po e shkundim e po jua lëmë: Por veç ta dini: u afrua Mbretëria e Hyjit!’ Unë po ju them: 
sodomasit do ta kenë më lehtë atë Ditë se ai qytet.” Të shtatëdhjetë e dy nxënësit u kthyen me gëzim e thanë: 
“Zotëri, deri edhe djajtë na nënshtrohen në Emrin tënd!” Jezusi u tha: “Shikoja kah binte Satani porsi rrufeja 
prej qiellit! Ja, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi akrepë dhe mbi çdo fuqi armike dhe 
asgjë s’do të mund t’ju bëjë keq. Por mos u gëzoni pse ju nënshtrohen shpirtrat, por gëzohuni pse emrat tuaj 
janë të shkruar në qiell!” Lk 10, 1-12. 17-20 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 11:30 AM te 
Kisha: Our Lady of the Miraculous Medal, 739 
BROWN’S LINE, Etobicoke, M8W 3V7 (Browns 
Line & Evans Avenue) Phone (416) 255-2721. Kisha 
ndodhet menjehere mbrapa Slovenia Credit Union. 
Public transport: Brown’s Line at Coules Court North 
Farside (15 m N) 123. Per me shume informacion 
shih faqen internet: www.ourladyofmm.com 
 
Kalendari liturgjik…  
 
04 Korrik  Shen Elizabeta e Portugalise 
05 Korrik  Shen Anton Maria Zakaria 
06 Korrik  Shen Maria Goretti 
07 Korrik  Shen Asti 
09 Korrik  Shen Augustini 
Haku Kishes 2016…  E ka dhene:  

Aleks	 Dragu	
Aleks	 Coku	
Aleksander	 Agraja	
Anton	 Tinaj	
Anton	 Malaj	
Arben	 Toma	
Arben	 Pepa	
Arben	 Therqaj	
Ardian	 Precetaj	
Artan	 Vuksani	
Beniamin	 Hasko	
Dode	 Ndreu	
Eduart/Aurel	 Avullija	
Emiljan		 Zadrima	
Ferdinand	 Grabanica	
Fred	 Kalaj	
Gezim	 Vushaj	
Gezim	 Lanazi	
Gjelosh	 Vushaj	
Gjovalin	 Selmani	
Ilir	 Frrokaj	
Ilir		 Shyti	
Lec		 Gashaj	
Lek	 Kapllaj	
Luk	 Gjolaj	
Marin	 Muzhani	
Martin	 Vuktilaj	
Martin	 Pjetri	
Mhill	 Ftoni	

Mhill	 Bregu	
Ndue	 Cacaj	
Nik	 Biqi	
Nikolin	 Vukelaj	
Nue	 Nikci	
Pal	 Rranxburgaj	
Pjerin	 Kalaj	
Pjeter/Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	
Prek	 Frani	
Prel	 Pepushaj	
Pren	 Prekaj	
Silvan	 Nerhati	
Sokol	 Dodaj	
Sokol	 Gashaj	
Taulant	/	Elvis	 Gjerkaj	
Tonin	 Ndoja	
Tonin		 Kastrati	
Tot	 Prekulaj	
Viktor	 Pleti	
Vladimir	 Doda	
Zef	 Shkreli	
Zef	 Deklaj	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 

Per Hakun e Kishes: Vini re… 
Sikur eshte caktuar me vendim te shumices se 
anetareve Haku Vjetor i Kishes eshte 500 
dollare dhe mund te jipet ne cash, check ose 
me credit card (shih faqen website 
misioninenetereza.com Donate Now for Blessed 
Mother Teresa Mission), ne nje shume te 
vetme ose pjese pjese gjate vitit. Ata te cilet 
per arsye te ndryshme jane ne veshtiresi te 
kontaktojne drejperdrejt me famullitarin. 
 
Per Fondin e ndertimit te Kishes 
dhane gjate muajit Maj…  
 
	
Ton	Vocaj																																

	
10000	

Aleks	Coku	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Nik	Biqi	 3000	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Anton	Malaj																																					 2000	
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Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Altin	Miri	 1500	
Lek	Selmani																																										1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	
Luc	Gjokaj	 100	
Ana	Prifti	 50	

 
Picnic/Festival Day me 1 gusht te 
qendra kroate ne Norval 
 
 
 

 EAR JESUS, help me to spread 
Thy fragrance everywhere I go. Flood my soul with Thy 
spirit and love. Penetrate and possess my whole being so 
utterly that all my life may only be a radiance of Thine. 
Shine through me and be so in me that every soul I come 
in contact with may feel Thy presence in my soul. Let 
them look up and see no longer me but only Jesus. Stay 
with me and then I shall begin to shine as you shine, so to 
shine as to be a light to others 

Shugurohen 2 meshtarë të 
rinj në Lezhë 

Në sajë të shtrirjes se duarve të Shkëlqësisë 
së tij Mons. Ottavio Vitale u shuguruan 
meshtarë të dioqezës së Lezhës me datë 26 
qeshor 2016 dy diakonë të ecjes 
“Neokatekumenale ” kandidatët Matteo 
Piragnolo nga Taranto  (Itali ) dhe 
Guillermo Flores nga Republika 
Domenikane. Kandidatët e sapo shuguruar 
mbas një ecje me Zotin u besuan gjithë një e 
më shumë në duart e tija, për planin që 
dëshiron të kryeje në ta. 
Dom Giljermo dhe dom Mateo kanë 
pothuajse 9 vite që janë në Shqipëri, ku 
gjatë kësaj periudhe si seminaristë të 
seminarit të “Redemptoris Mater ” kanë 
kuptuar vullnetin e Zotit, dhe me bujari i 
janë përgjigjur kësaj thirrje me jetën e tyre. 
Në homelinë e tij Mons. Ottavio Vitale nxori 
në pah figurën e shenjtit të Arsit, shën Gjon 
Maria Vianej,si një figure që ka dorëzuar 
veten e tij në duart e Zotit dhe për këtë ka 
qënë shenjë konkrete e mëshirës së tij tek 
mekatarët. Kjo sepse meshtari sot ka nevojë 
për një pikë referimi, dhe këtu del lidhja e 
madhe mes shërbesë së meshtarisë dhe 
udhëheqjes shpirterore. Ndër të tjera Mons. 
Ottavio Vitale foli dhe theksoi aspektin e 
frikës dhe pasigurisë të një meshtari sot, ku 
për shkak të tundimeve të ndryshme 
meshtari mund ta humbasë rrugën dhe të 
hyjë një situata pasigurie.  
E gjithë kisha sot gëzon për dhuratën e 
thirrjes së dy bijve të saj dhe ofrimit të jetës 
së tyre popullit që Zoti ka shëlbuar.	
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Coptic	 priest	 shot	 dead	 in	
Sinai,	three	years	after	Morsi’s	
ousting	
Fr.	Rafael	Moussa	was	shot	dead	 today	
in	 Al	 Arish,	 the	 same	 parish	 where	
another	 priest	was	 killed	 in	 2013.	 The	
murder	 has	 taken	 place	 on	 the	
anniversary	 of	 the	 demonstration	 that	
cleared	 the	 way	 for	 Al	 Sisi 

	
The	Coptic	Church	in	Egypt	has	been	targeted	by	
jihadists	again.	Fr.	Rafael	Moussa,	a	priest	from	St.	
George’s	Church	in	Al	Arish,	the	seaside	capital	of	
North	Sinai,	was	killed	this	morning,	 in	an	attack	
claimed	by	the	Islamic	State	group.	Al	Arish	is	just	
20	 or	 so	 kilometres	 from	 Gaza.	 The	 priest	 had	
taken	 his	 car	 to	 a	 mechanic	 after	 morning	
prayers,	when	a	squad	of	gunmen	opened	fire	on	
him.46-year-old	 Fr.	 Moussa	 was	 married	 and	 a	
father	 of	 two.	He	 had	 served	 in	 the	 parish	 of	 St.	
George	 in	 Al	 Arish	 since	 2012,	 arriving	 with	 Fr.	
Mina	Aboud,	another	Coptic	priest	who	died	 in	a	
separate	 attack	 in	 the	 same	 city,	 in	 July	2013,	 in	
the	 violence	 that	 ensued	 after	 the	 military	 blitz	
that	ousted	Islamist	president	Mohammed	Morsi.		
			
This	 coincidence	 leaves	 little	 doubt	 as	 to	 who	
committed	 the	murder.	 This	 is	 partly	 due	 to	 the	
importance	 of	 the	 date	 itself:	 30	 June	marks	 the	
anniversary	 of	 the	 big	 popular	 demonstration	
against	Morsi,	which	provided	the	launch	pad	for	
General	Al	 Sisi’s	 decision	 to	 intervene,	 banishing	
the	 Muslim	 Brotherhood	 party,	 on	 charges	 of	
fomenting	 sectarian	 division	 in	 the	 country.	 Al	
Sisi	was	army	chief	at	the	time	and	then	went	on	
to	become	the	country’s	new	president.	 Islamists	
had	 not	 therefore	 forgiven	 the	 Copts	 for	 openly	
siding	 with	 Al	 Sisi	 and	 today’s	 attack	 was	
confirmation	 that	 Egypt’s	 Christians	 are	 in	 their	

crosshairs.		
		
Al	 Amaq,	 ISIS’s	 official	 media	 arm	 claimed	
responsibility	for	the	Coptic	priest’s	murder.	In	a	
declaration,	it	claimed	“the	priest	wanted	to	wage	
war	against	Islam”.	Jihadist	movement	Ansar	Bayt	
al-Maqdis	 -	 which	was	 among	 the	 first	 to	 swear	
loyalty	 to	 the	 so-called	 Caliphate	 in	 2014	 –	
operates	in	Sinai.		
			
The	 incident	 further	 confirms	 that	 Al	 Arish	 –	 in	
the	 tormented	 Sinai	 peninsula,	 a	 crossroads	 of	
arms	and	militia	trafficking	–	remains	outside	the	
control	 of	 the	 Egyptian	 argy.	 News	 reports	 of	
terrorist	attacks	in	this	area	emerge	almost	daily	
and	 today,	 in	 addition	 to	 the	 attack	 against	 the	
priest,	a	bomb	exploded	in	the	local	police	station,	
leaving	one	agent	dead	and	one	injured.		
		
The	Coptic	Church	announced	Fr.	Moussa’s	death	
in	 a	 statement	 published	 in	 the	 early	 afternoon.	
“We	 wish	 to	 extend	 our	 condolences	 to	 the	
bishop,	the	diocese,	his	family	and	his	parish,”	the	
statement	 reads,	 “and	 we	 condemn	 all	 acts	 of	
terrorism	that	threaten	the	salvation	of	the	nation	
and	 aim	 to	 destroy	 the	 unity	 of	 its	 people.	 May	
God	save	Egypt	and	His	children	from	all	evil”.		
		
The	call	to	unity	between	Christians	and	Muslims	
is	 the	 key	 to	 understanding	 Patriarch	 Tawadros	
II’s	 attitude	 towards	 Al	 Sisi.	 In	 the	 past	 three	
years,	 the	 general-president	 has	 made	 some	
unprecedented	 gestures	 in	 favour	 of	 the	 Copts,	
such	 as	 his	 two	 visits	 to	 St.	 Mark’s	 Church	 at	
Christmas	 and	 the	 strong	 words,	 against	 Al	
Azhar’s	 extremist	 interpretations	 of	 the	 Quran.	
The	 Coptic	 Church	 also	 nurtures	 great	 hopes	
about	a	law	currently	being	discussed,	that	would	
reduce	 obstacles	 for	 building	 new	 churches.	 But	
far	 away	 from	 Cairo,	 Christian	 communities	 in	
Sinai	 and	 Upper	 Egypt	 remain	 dangerously	
exposed.	They	are	a	symbolic	target	that	jihadists	
are	not	hesitating	to	strike	at	again	and	again.	
	
	

 
Pope Francis  @Pontifex In the world of work 
today it is essential to educate and follow the 
luminous and demanding path of honesty. 


