
Çdo të dielë në orën 12:30 Rruzarja dhe Mesha Shenjte

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

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

Për të dëshmuar 
Dritën 

14 Dhjetor 2014

Q e një njeri i dërguar prej Hyjit. Emri i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar, për të dëshmuar Dritën, 
që të gjithë të besojnë nëpër të. Ai nuk ishte Drita, por për të dëshmuar Dritën. 

Dhe ja, dëshmia e Gjonit! Kur judenjtë nga Jerusalemi dërguan tek ai priftërinj dhe levitë për ta pyetur: 

“Kush je ti?” ai pranoi, nuk e mohoi, por dëshmoi: “Unë nuk jam Mesia!” “Kush pra? – e pyetën ata. – 

A mos je Elia?” “Nuk jam!” – u përgjigji. “A je Profeti?” “Jo!” – ua ktheu. Atëherë i thanë: “Kush je, që 

t’u kthejmë përgjegje atyre që na dërguan?” Ai tha: “Unë jam zëri i atij që bërtet në shkreti: ‘Rrafshoni 

udhën e Zotit!’ – sikurse tha Isaia profet.”

Disa prej të dërguarve ishin farisenj. Ata e pyetën: “Pse, atëherë, pagëzon, kur s’je as Mesia, as Elia, 

as Profeti?” Gjoni përgjigji: “Unë pagëzoj me ujë. Në mesin tuaj është një që ju nuk e njihni. Është ai 

që po vjen mbas meje, por të cilit unë nuk jam i denjë t’ia zgjidh as rripat e sandaleve.” 

Kjo ndodhi në Betani, përtej Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte. Gjn 1, 6-8.19-28



Mesha Shenjte....
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 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 ose kunsulto 
harten e ketushme.

Kalendari liturgjik...
15 Dhjetor  Shen Kristina
17 Dhjetor  Shen Lazri
21 Dhjetor  Shen Pjeter Kanizi
Christmas Party...
Te shtunen 20 dhjetor ora 7 PM te salla e Kishes 
eshte party per festen e madhe te Krishtlindjes.
Mbremje me muzike live me kengetaret
Ervin Bushati, Vida Kunora, Perparim Mefaja te 
shoqeruar nga Erind Emiri
Per ticktes kontakto
Nik Biqi 647 309 0592
Gjovalin Selmani 647 500 3875
Luigj Narkaj 647 241 3060
Arben Toma 647 887 9058

Çmimi per ticket
adults $65 kids $35 (moshat 5-12)
Bekimi i shtëpisë dhe i familjes...
Kush deshiron ti bekohet shtepia dhe familja te 
kontaktoje me famullitarin ne numrat e Misionit 
Katolik Shqiptar, per te koordinuar diten dhe orarin
Hakun e Kishes per vitin 2014
e ka dhene Ljuc Juncaj, David Shtjefhilaj, Tonin 
Kastrati, Aleksander Stolaj:

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.
Koha e Ardhjes, kohë e pritjes, e 
përtëritjes, meditime: 

Rri e dëgjo!
Një e mirë e çmuar, tejet e rrallë në ditët tona, është 
ajo e dëgjimit.
Të dëgjosh: sjellje e shkollë, që kërkon shumë. Të 
dëgjosh e të heshtësh.
Ulem sot në bankën e parë të kësaj shkolle, që të 
mësoj si heshtet.
Nis, kështu, ushtrimi i gjatë e i vështirë i heshtjes.
Duke e jetuar, mësohesh ta qetësosh stuhinë e 
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Agron Markaj
Aleks  Coku
Aleksander Stolaj
Alfred Shllaku
Altin Miri
Angjelin  Kaçaj
Anton Brunga
Anton Malaj
Anton Tinaj
Arben Marku
Arben Toma
Arben Pepa
Arben Therqaj
Ardian Preçetaj
Arjana Nati
Astrit Simeqi
Aurel Vata

Beniamin Hasko
David Shtjefhilaj
Dod Ndreu
Edmond Kacorri
Eduard  Shkreli
Erion Tase
Fatmir Qosaj
Flobenc Shkalla
Gac Gjoka
Gezim Lanazi
Gjergj Gjinaj
Gjergj  Nikolla
Gjon Dreshaj
Ilir Shyti
Ilir Gjokaj
Ladi Lumaj
Lek Selmani

Lekë Tarazhi
Lekë Kapllaj
Leks Dragu
Linda Kalavaci
Ljuc Juncaj
Luigj Narkaj
Luk Gjolaj
Luvigj Lallinaj
Marash Martinaj
Marin Muzhani
Mario Martini
Mark Shkreli
Martin Pjetri
Martin Vuktilaj
Mhill Ftoni
Ndok Macaj
Ndue Cacaj
Nik Biçi
Nush Kacaj
Nush Dokaj
Pal Rransburgaj
Paulin Lukani
Paulin Marku
Petrit Ujka
Pjerin Kalaj

Pjeter Preka
Pjeter & Bep Dreshaj
Prek Frani
Prek Lekaj
Prek Spaqi
Prek  Kaçaj
Preke Gjonaj
Roza Kalaj
Rrok Gjoni
Sander Kosmaci
Sokol Ujka
Sokol Gashaj
Tom Ulaj
Tome Ivanaj
Ton Vocaj
Tonin Kastrati
Valmir Gjinaj
Vasel Dreshaj
Vaso Gjuravcaj
Viktor Pleti
Viktor Gjokaj
Vitor Mernacaj
Vladimir Doda
Zef Deklaj
Zef Lulaj



➌

mendjes, ta fashitësh vorbullën e zemrës e të 
numërosh figurat e panumërta, brenda teje. Arrin, 
kështu, të dallosh e të vlerësosh shuarjen e ngadaltë 
të zërave e të zhurmave të botës, që shpesh ta 
shurdhojnë shpirtin e trazuar. E zbritjen e heshtjes.
Heshtja është udhë e çmuar për të dëgjuar zërin e 
zemrës. Na nxit ta hapim horizontin në të cilin zënë 
e përvijohen kujtimet, ndjesitë, fytyrat e fjalët që 
dukeshin si të shkuara e të harruara. 
E gjithë kjo gjeratore figurash nuk duket si pamje e 
huaj, e largët, por si hapësirë familjare, në të cilën 
nuk kujtojmë më gjëra të vdekura. Ajo që dukej e 
vdekur, zë ringjallet papritur në shkollën e heshtjes 
e të kujtimit.
Tepër shpesh kemi prirjen ta pushtojmë doemos të 
sotmen me fjalë e me punë, pa i lënë vetes kohë 
për të dëgjuar jehonën dhe rezonancat e asaj, që 
jetuam. E e sotmja na e mban zemrën pezull.
Këmbëngulja për t’i treguar botës pushtetin që kemi 
mbi të, mbi njerëzit, mbi sendet, na mbyll në burgun 
e shurdhërisë, na e sos vetëdijen, duke na varfëruar, 
sepse nuk jemi më në gjendje të dëgjojmë e të rrokim 
kuptimin e ngjarjeve. E aq më pak, zërin e Zotit, që 
nuk i flet zhurmës, po heshtjes së shpirtit. Kështu, 
në heshtje të thellë, njeriu rrok mallin e pamort. Që e 
fton të kthehet i kulluar te caku i zanafillës:

“Sa më shumë marrim në lutjen tonë të heshtur,
aq më shumë mund të japim kur ecim nëpër jetë.
Kemi nevojë për heshtjen,
që të arrijmë tek shpirtrat.
Gjëja kryesore nuk është ajo që themi,
por ajo që thotë Zoti për ne e përmes nesh”
Nënë Tereza

“Many Christians in the Middle East 
flee inhumane violence”

SYRIAN 
REFUGEES
Francis meets the 
Syriac Antiochian 
community 
which gathered 
in Rome for their 
latest Synod. 
The Patriarch 
denounced 
jihadists, “the 

fratricidal war” in Syria and last century’s genocide
IACOPO SCARAMUZZI | VATICAN CITY
Many Christians in the Middle East “have fled to 
seek shelter from an inhumanity that throws entire 
populations out into the streets, leaving them without 
any means of survival,” Pope Francis told faithful of 
the Syriac-Antiochian community led by Patriarch 
Ignace Youssif III Younan. The community held their 
Synod - which ran from 8 to 10 December - in Rome 
this year.
“Through you I can pass on my greetings to your 
communities around the world and express my 
encouragement, particularly to the Iraqi and Syrian 
communities which are going through great suffering 
and fear in the face of all the violence,” Francis said. 
“The difficult situation in the Middle East - the Pope 
said - provoked and continues to provoke in your 
Church the displacement of faithful to eparchies in 
the diaspora, and places you before new pastoral 
demands. “It is a challenge: on the one hand, being 
faithful to one’s origins; on the other, inserting 
yourselves into different cultural contexts at the 
service of the salus animarum and of the common 
good. This movement towards countries considered 
to be safer impoverishes the Christian presence in 
the Middle East, land of the prophets, of the first 
preachers of the Gospel, of the martyrs and of many 
saints, cradle of the hermits and of monasticism.”
“This obliges you to reflect on the situation in your 
eparchies, which need zealous pastors, as well as 
courageous faithful, capable of witnessing to the 
Gospel when in discussions, sometimes not easy, 
with people of different religions and ethnicities. 
Many have fled to seek shelter from an inhumanity 
that throws entire populations out into the streets, 
leaving them without any means of survival,” he 
said. “With the other Churches, seek to coordinate 
your efforts to respond to the humanitarian needs, 
whether of those who remain in their homelands or 
of those who have sought refuge in other countries,” 
Francis concluded.
The Pope also recalled the “reform of the divine 
liturgy”, a process currently underway in the 
Eastern Church. Addressing the community’s 350 
representatives, he added: “You asked me if you 
could celebrate a Synod outside of your Patriarchal 
territory. I gladly agreed, in order to facilitate your 

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.

Prayer of
Mother Teresa



Toronto • Scarborough • Mississauga • Brampton 

Rocco C Lofranco L.LB

The Madison Centre
4950 Yonge Street Suite 600
Toronto ON M2N 6K1

meeting aimed at recognizing the pressing needs of 
your Church and to answer the spiritual expectations 
of the faithful.”
The Patriarch of Antioch and of the Syriac Catholic 
Church introduced the meeting with a brief speech 
in Italian, underlining that “sadly this Holy Christmas 
will not bring” to his community “the joy Christians 
experience during this blessed time of Advent, not 
to mention the children!” Over the past months, 
“everyone in the diocese of Mosul and the Nineveh 
Plain (Iraq, Ed.) has been chased from their homes, 
churches and monasteries by the so-called jihadist 
terrorists. In Syria, fratricidal wars have been causing 
destruction, bloodshed and tears for the past four 
years, while the innocent are seen as mere numbers 
by the world’s opportunist great powers.” Ignace 
Youssif III Younan also recalled the genocide of his 
Syriac-Antiochian predecessors in Asia Minor. This 
year marks the centenary of the genocide.

Kramer’s Bar & Grill
1915 Yonge St Toronto 
Per Festa Private 
Kontakto Arben Toma 
Tel : 647-887-9058

• Fergese
• Reçel fi ku, pjeshke,

kumbulle, qershie
• Marinade Speci,

kastraveci, lakre
• Speca te pjekur
• Speca djeges
• Speca me djath
• Panxhar i kuq
• Komposto kumbulle
• Uje Mineral Tepelene
• Uje Tepelene i Gazuar
• Kafe Shqiptare Skenderbeu

www.kodra.org

Produkte
Shqiptare!
Prodhuar dhe
importuar nga 
Shqiperia.
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