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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 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte 

 

THESAR NE QIELL 
 

11 Tetor 2015 

Në atë kohë, kur Jezusi doli në rrugë, një njeri u lëshua vrap, ra në gjunjë para tij dhe e pyeti: “Mësues i mirë, 
çka duhet të bëj për të fituar jetën e pasosur?” Jezusi i përgjigji: “Pse më thua ‘i mirë’? Askush s’është i mirë 
përveç një Hyji të vetëm! Urdhërimet i di: Mos vrit! Mos the kurrorën! Mos vidh! Mos dëshmo rrejshëm! Mos bëj 
kurrfarë padrejtësie! Ndero babën tënd e nënën!” Ai u përgjigj: “Mësues, të gjitha këto i kam zbatuar që prej 
rinisë sime.”  Atëherë Jezusi e shikoi ëmbël, i pëlqeu dhe i tha: “Të mungon edhe një gjë: shko, shit çka ke, 
ndajua skamnorëve e do të kesh thesar në qiell; atëherë kthehu e eja pas meje!” Djaloshi u prish kur e dëgjoi 
këtë fjalë, dhe, i trishtuar, u largua, sepse kishte prona të shumta. Jezusi, pasi e hodhi shikimin përreth, u tha 
nxënësve të vet: “Sa vështirë do të hyjnë pasanikët në Mbretërinë e Hyjit!”  Nxënësit mbetën shtang të habitur 
prej këtyre fjalëve të tija. Por Jezusi foli përsëri dhe u tha: “Bijtë e mi! Sa vështirë është të hyhet në Mbretërinë 
e Hyjit! Më lehtë është të përshkohet devja nëpër veshë të gjilpërës se të hyjë i pasuri në Mbretërinë e Hyjit!” 
Nxënësit çuditeshin edhe më tepër dhe i thoshin njëri-tjetrit: “Atëherë kush do të mund të shëlbohet?” Jezusi 
ua nguli sytë dhe tha: “Sa për njerëz, njëmend, është punë që s’bëhet, por jo për Hyjin: Hyji mund të bëjë 
gjithçka.” 
Atëherë Pjetri mori fjalën e i tha: “Qe, ne lamë çdo gjë e erdhëm pas teje.” Jezusi i përgjigji: “Për të vërtetë po 
ju them: s’mund të ketë asnjë njeri që la për shkak timin e për shkak të Ungjillit shtëpinë, ose vëllezërit, ose 
motrat, ose nënën, ose babën, ose fëmijët, ose arat, e të mos marrë tani, në këtë botë, edhe pse me salvime, 
njëqind herë aq shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara, e, në botën e ardhshme, jetën e pasosur.”  Mk 10, 
17-30 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12 pm 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…  
14 tetor   Shen Kalisti I 
15 tetor   Shen Terezja e Aviles 
16 tetor   Shen Margarita Alakok 
17 tetor   Shen Injaci I Antiokise 
18 tetor   Shen Luka Ungjilltar 
 
Viti 2015, kalendar aktivitetesh…  
Te	   shtunen	   28	   Nëntor	   Party	   festa	   e	  
Pavaresise;	   te	   shtunen	   19	   Dhjetor	  
Christmas	  Party. 
Ndryshim Orari Meshes…  

Duke filluar e diela 18 tetor orari I Meshes do te jete 
ne oren 12:30 

Kungim i Pare, Krezmim…  

Ata prinder qe I kane femijet per Kungim te Pare 
(First Communion) ose per Krezmim (Confirmation) 
ti rregjistrojne gjate ketij muaji te Kisha. 

Haku Kishes 2015…  

E kane dhene Paulin Lukani, Arben Pepa. Deri 
tani kane dhene: 

Agostin	   Bakaj	  
Aleks	   Coku	  
Alfred	  	   Shllaku	  
Altin	   Miri	  
Anton	   Malaj	  
Anton	   Tinaj	  
Anton	   Brunga	  
Arben	   Pepa	  
Arben	   Toma	  
Astrit	   Simeqi	  
Beniamin	   Hasko	  
Dritan	   Lumaj	  

Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Elbert	   Gashi	  
Fatmir	   Qosaj	  
Franc	   Shestani	  
Gac	   Gjoka	  
Gezim	   Vushaj	  
Gezim	   Lanazi	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Gjergj	   Gjinaj	  
Gjovalin	   Ftoni	  
Ilir	  	   Daka	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Ladi	   Lumaj	  
Lec	   Gashaj	  
Lek	   Tarazhi	  
Leke	   Kapllaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Martin	   Pjetri	  
Mhill	   Ftoni	  
Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  
Nikolle	   Lumaj	  
Nua	   Selmani	  
Nush	   Kaçaj	  
Paulin	   Gjerkaj	  
Paulin	   Lukani	  
Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Ujka	  
Taulant/Elvis	   Gjerkaj	  
Ton	   Vocaj	  
Viktor	   Pleti	  
Vitor	   Mernacaj	  
Vladimir	   Doda	  
Zef	   Lulaj	  

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 
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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. 
 

 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. 
 

  
 
Papa në Sinod: doktrina 
katolike për martesën nuk 
diskutohet 
 
“Doktrina katolike për martesën nuk vihet 
në diskutim në këtë Sinod për Familjen”. 
Papa Françesku e nënvizoi këtë në 
ndërhyrjen e tij në asamblenë e 
përgjithshme të Sinodit të ipeshkvijve, në 
hapjen e punimeve të sotme. 
 

Familja nuk është një 
shqetësim, por një bekim! 
Në takimin me ipeshkëvinjtë që kanë marrë pjesë në 
Takimin Ndërkombëtar të familjeve në Filadelfia 
(USA), Ati i Shenjtë papa Françesku u është drejtuar 
atyre duke u kujtuar bukurinë e familjes dhe 
dhuratën e madhe që Hyji i bën njeriut nëpërmjet 
Familjes. Në fillim të fjalimit të tij Papa u drejtohet 
viktimave të abuzimit nga ana e klerikëve duke thënë 
se ndjen turp dhe angazhohet që kjo plagë të mos 
përsëritet më. Gjithashtu ai falenderon ato viktima që 
kanë folur, nuk kanë heshtur e më pas të shoqëruara 
e të ndihmuara, kanë arritur të rikthehen te besimi e 
të dëshmojnë bukurinë e besimit. 
Për Papën familja përpara se të jetë një shetësim 
është një bekim: “ Familja në fakt për Kishën nuk 
është para së gjithash një shqetësim, por pohimi i 
lumtur i bekimit të Hyjit ndaj kryevepres së krijimit. 
Çdo ditë në çdo anë të planetit, Kisha ka arësye të 
galdojë me Zotin për dhuratën e atij populli të 
panumërt familjesh që edhe mes sprovave më të 
vështira, nderojnë premtimet dhe ruajnë besimin” 
Më pas Papa kalon në shoshë kulturën e  kohës sonë 
dhe sidomos jetën e të rinjëve që kanë vështirësi të 
vendosen për të krijuar familje. U bën thirrje 
ipeshkëvinjëve, barinjëve që të mos rrinë vetëm duke 
bërë analiza të kohës, nganjëherë duke i trembur të 
rinjtë me kritikat e tyre, por duke u ndihmuar e duke 
folur hapur për bukurinë e martesës dhe të familjes. 
Nuk mund të rrimë duke u thënë të rinjëve “dikur 
ishte më mirë” apo “bota është është katastrofë e nuk 
dimë se ku do të shkojmë me këtë hap”, por – thotë 
Papa Françesku – “Ne barinjtë, duke ndjekur gjurmët 
e Bariut (Krishtit), jemi të grishur të kërkojmë, të 
shoqërojmë, të mbështesim, të mjekojmë plagët e 
kohës tonë. Të shohim realitetin me sytë e atij që e 
din se është i thirrur të lëvizë, të konvertohet në jetën 
baritore. Bota e sotme na kërkon me këmbëngulje 
këtë konvertim baritor” 
Ai u kërkon ipeshkëvinjëve, barinjëve, që të 
shoqërojnë grigjën që u është besuar më së pari me 
lutjen dhe me predikimin. Kjo është detyra e tyre 
kryesore. Kjo do të thotë të kullosësh delet. Ka 
rëndësi për ipeshkëvinjtë të rrinë afër familjeve dhe 
të invetsojnë jetën e tyre krejtësisht e të tregojnë 
afrimitet e afeksion për familjet. 
“Familja – e mbyll Papa fjalën e tij – është aleati 
ynë, dritarja jonë mbi botën; familja është evidence e 
një bekimi të pakthyeshëm të Hyjit për të gjithë bijtë 
e kësaj historie të vështirë dhe shumë të bukur të 
krijimit që Hyji na ka kërkuar t’i shërbejmë” 
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Pope appeals for peace in the 
Middle East: War only leads to 
death  
Pope has sent out an appeal for peace in 
Syria, Iraq and Jerusalem, in his address to 
Fathers and other participants at the opening 
of the morning session of the Synod 
assembly on the family, at the start of the 
second round of meetings in General 
Congregation in the Vatican. Francis invited 
the Synod Fathers to pray for reconciliation and 
peace in the Middle East, emphasising that war” 
leads to destruction and multiplies the sufferings 
of peoples”. The Pope together will all the 
Synod’s participants, appealed to the 
international community to resolve conflicts 
with weapons of diplomacy, showing 
respect for international law. 
  
“Dear Synod Fathers, dear brothers and sisters, 
In resuming this morning the work of the 
General Congregation,” Francis wrote, “I invite 
you to dedicate the prayer of the Third Hour to 
the intention of reconciliation and peace in the 
Middle East. We are painfully struck and we 
follow with great concern what is happening in 
Syria, in Iraq, in Jerusalem and the West Bank, 
where we see an escalation of violence that 
involves innocent civilians and continues to 
fuel a humanitarian crisis of enormous 
proportions. War brings destruction and 
multiplies the sufferings of peoples. Hope and 
progress come only from choices for peace. Let 
us unite, therefore, in an intense and confident 
prayer to the Lord, a prayer that intends to be 
an expression of solidarity at once with [our] 
brother Patriarchs and Bishops from those 
regions, who are present here [at the Synod 
Assembly], as well as with their priests and 

faithful, and to everyone who lives there. At the 
same time,” Francis added, “together with the 
[whole] Synod, I send a heartfelt appeal to the 
international community, that the nations of 
the world might find a way effectively to help 
the parties concerned  to broaden their 
horizons beyond the immediate interests 
and to use the instruments of international 
law [and] diplomacy, to resolve the conflicts 
underway at present. Finally, I wish to extend 
our prayer also to those areas of the African 
continent, which are experiencing analogous 
situations of conflict. May Mary, Queen of 
Peace and loving Mother of her children 
intercede for all.” 
The opening homily for this morning’s Synod 
session, was pronounced by His Beatitude 
Raphael I Louis Sako, Patriarch of Babylon of 
the Chaldeans: “Faith, like love, is a 
commitment which grows day by day along life’s 
path:  from faith to faith. Like reconciling love 
and justice. If love does not exceed justice, then 
the Gospel becomes empty. We  need to feel 
the experience of Iraqi Christians who in one 
night left everything behind in order to remain 
faithful to their faith.” 
 

 

 


