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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 

 

Fjalët e mia nuk do të kalojnë 
 

15 Nëntor 2015 

Jezusi u tha nxënësve të vet: “Porse, në ato ditë, pas aso vështirësie, dielli do të 
terratiset, hëna nuk do ta lëshojë dritën e vet, yjet do të bien prej qiellit, e trupat 
qiellor do të lëkunden.  Atëherë do ta shohin Birin e njeriut duke ardhur mbi re me 
fuqi të madhe e me lavdi. Ai do t’i dërgojë engjëjt e vet e do t’i bashkojë të 
zgjedhurit e vet nga katër anët e botës – prej skajit të tokës deri në skaj të qiellit. 
Mësoni prej shëmbëlltyrës së fikut: Posa i lëngëzohen gemat e qet gjethe, e dini 
se vera është afër.Kështu edhe ju, kur të shihni se po ndodhin këto, dini se është 
afër – te dera! Përnjëmend po ju them: nuk do të kalojë kjo brezni pa u bërë të 
gjitha këto. Qielli e toka do të kalojnë, e fjalët e mia nuk do të kalojnë.  Sa për atë 
ditë e për atë orë, s’di askush, as engjëjt në qiell, as Biri, por vetëm Ati.” Mk 13, 24-32 
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Mesha Shenjte.... 
Mesha kremtohet çdo të dielë në orën 12:30 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…  
 
16 nëntor  Shen Margarita e Skocise 
17 nëntor  Shen Elizabeta e Hungarise 
18 nëntor  Kushtimi Bazilikes Shen Pjetrit e Palit 
21 nëntor  Kushtimi i Zojes 
22 nëntor  Krishti Mbret 
 
 
Festa e Pavaresise…  
Te	   shtunen	   28	   Nëntor	   mbremje	   festive	  
per	  festen	  e	  Pavaresise. 

 

Haku Kishes 2015…  
Deri tani kane dhene Petrit Ujka, Ilir Gjoka: 

Aleks	   Coku	  
Alfred	  	   Shllaku	  
Altin	   Miri	  
Anton	   Malaj	  
Anton	   Tinaj	  
Anton	   Brunga	  
Arben	   Pepa	  
Arben	   Toma	  
Astrit	   Simeqi	  
Augustin	   Bakaj	  

Beniamin	   Hasko	  
Dritan	   Lumaj	  
Edi	   Linadi	  
Eduard	   Shkreli	  
Elbert	   Gashi	  
Fatmir	   Qosaj	  
Franc	   Shestani	  
Fred	   Kalaj	  
Gac	   Gjoka	  
Gezim	   Vushaj	  
Gezim	   Lanazi	  
Gjelosh	   Vushaj	  
Gjergj	   Gjinaj	  
Gjovalin	   Ftoni	  
Ilir	   Shyti	  
Ilir	   Gjoka	  
Ilir	  	   Daka	  
Kreshnik	   Kapaj	  
Ladi	   Lumaj	  
Lec	   Gashaj	  
Lek	   Tarazhi	  
Leke	   Kapllaj	  
Luk	   Gjolaj	  
Lule	   Tinaj	  
Marash	   Martinaj	  
Marin	   Muzhani	  
Mario	   Martini	  
Martin	   Pjetri	  
Mhill	   Ftoni	  
Mhill	   Bregu	  
Nik	   Biqi	  
Nikolin	   Vukelaj	  
Nikolle	   Lumaj	  
Nua	   Selmani	  
Nush	   Kaçaj	  
Pal	   Rransburgaj	  
Paulin	   Gjerkaj	  
Paulin	   Lukani	  
Petrit	  	   Ujka	  
Pjeter&Bep	   Dreshaj	  
Prek	   Spaqi	  
Prek	   Lekaj	  
Preke	   Gjonaj	  
Prel	   Pepushaj	  
Shpend	   Pllumaj	  
Sokol	   Sokoli	  
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Sokol	   Ujka	  
Taulant/Elvis	  Gjerkaj	  
Ton	   Vocaj	  
Tonin	  Prek	   Sufaj	  
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 
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. 
 

Papa: pranë dhimbjes së 
Francës: kjo nuk është 
njerëzore 

 
Dënim i plotë i “dhunës, që nuk mund të 
zgjidhë asnjë problem”;  lutje për 
ngushëllimin e atyre, që u goditën nga 
sulmet e tmerrshme kundër Francës e 
edhe për paqen e mbarë njerëzimit. Janë 
disa nga fjalët,  me të cilat Papa 
Françesku shprehu, në një komunikatë 
zyrtare, e pastaj edhe në një telegram, 
nënshkruar nga sekretari i Shtetit të 
Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, 

keqardhjen e tij të thellë për kërdinë e 
tmerrshme, që gjakosi dje Parisin, gjatë 
sulmeve të armatosura, që pasuan njëri-
tjetrin, vepër e Isisit. Sipas një bilanci 
ende të përkohshëm, deri tani numërohen 
128 të vdekur e 250 të plagosur. Prej 
tyre, një qind në gjendje të rëndë. Papa 
deshi ta komentojë ngjarjen edhe në një 
bisedë të shkurtër telefonike me drejtorin 
e TV2000, Lucio Brunelli. 
Në se do të ishte e mundur të 
personifikohej dhimbja më e 
pabesueshme, do të mjaftonte të dëgjoje 
fjalët e Papës e, akoma më shumë, atë që 
shprehën heshtjet e tij ndërmjet një fjale 
e tjetrës: 
“Jam i prekur e i hidhëruar e nuk e 
kuptoj... po këto janë gjëra të vështira 
për t’u kuptuar, të bëra nga qenie 
njerëzore…” 
 

Francis on Paris attacks: “This is 
not human, there is no 
justification for it” 
 
In a telephone conversation with Italian 
Catholic broadcasting network TV2000, the 
Pope said: “I am pained, saddened, I do not 
comprehend and I pray”. The attack is a 
“piece” of the third world war fought 
piecemeal 
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IACOPO SCARAMUZZI 
VATICAN CITY 
There is no justification, religious or human, for 
the Paris attacks, Francis said in an interview 
with TV 2000, the Italy-based broadcasting 
network of the Italian Episcopal Conference that 
carries Roman Catholic-themed programming. 
During the interview, Francis said he felt 
“pained and saddened” by what happened and 
stressed that the attacks in the French capital 
are “a piece” of the third world war fought 
piecemeal, which he has spoken about on a 
number of occasions. 
  
“I am pained and saddened,” Francis said in the 
telephone interview with the director of TV 
2000, Lucio Brunelli, released this morning and 
broadcast at midday. “I cannot comprehend it 
but these things are difficult to understand, they 
are human doings. This is why I am pained and 
saddened and this is why I pray. I am very close 
to the beloved French people, I am close to the 
victims’ families and I am praying for them all.” 
You have spoken on many occasions about a 
third world war fought piecemeal…“This,” 
Francis said, “is one piece, there is no 
justification for such things”. “Above all,” Brunelli 
added, “there can be no religious justification, 
right? “Religious or human. This is not human. 
This is why I am close to all of France, I love it 
from the bottom of my heart,” Francis said in 
conclusion, thanking the director of the Italian 
bishops’ television network for the telephone 
call. 
 
 

 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. 
 

Dom Bledar Xhuli rrëfen 
historinë personale të 
konvertimit 
 

 
 
Dom Bledar Xhuli, prift shqiptar, që 
shërben në kryedioqezën e Firences, së 
cilës i përket, pati emigruar ilegalisht në 
Itali viteve të ’90. Si adoleshent shqiptar, 
me prejardhje nga një familje ateiste nga 
Fieri, kishte kaluar matanë Adriatikut për 
një jetë më të mirë. Po në Itali, përjetoi 
vështirësi të mëdha, u takua me një prift 
italian, i cili e ndihmoi për të gjetur 
strehim, madje e strehoi në shtëpinë e 
vetë pranë famullisë kishtare, e ndihmoi 
për të gjetur punë e për t’u integruar në 
mjedisin e ri shoqëror. Këtu, për dom 
Bledarin filloi një jetë e re, më 
premtuese, pas një kohe zbuloi 
komunitetin e krishterë, e aty filloi të 
njihen edhe me Jezusin. Vendosi të 
pagëzohet, më vonë të bëhet edhe prift.  
 
 

 


