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Saint 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 

 

E dëgjuam dhe besuam 
 

19 Mars 2017 

Në atë kohë, Jezusi arriti në qytet të Samarisë që quhet Sihar, afër pronës që Jakobi ia pati dhënë Jozefit, të birit të vet. 
Po i thotë gruaja: “Zotëri, më jep asi uji, që të mos etem më e të mos më duhet të vij këtu të nxjerr!”Ai i tha: “Shko, thirre 
burrin tënd dhe eja këtu!” “Unë nuk kam burrë!”- i përgjigji ajo. “Mirë the! – ia ktheu Jezusi – ‘S’kam burrë!’ Sepse i pate 
pesë burra, e ky që ke tani, nuk është burri yt! Fole të vërtetën!” Gruaja i tha: “E di se do të vijë Mesia, që quhet Krisht. 
Kur të vijë, ai do të na zbulojë gjithçka.” Jezusi i tha: “Unë jam, unë që po flas me ty!”  Ndërkaq arritën nxënësit e tij dhe u 
çuditën që po fliste me një grua. Porse, prapë, askush nuk e pyeti: “Çka do?” ose: “Pse po flet me të?” Gruaja e la enën 
dhe shkoi në qytet. U tha njerëzve: “Ejani e shihni njeriun që më tregoi gjithçka kam bërë. A mos është ky Mesia?” Ata 
dolën prej qytetit dhe u nisën tek ai. Ndërkaq nxënësit po e lutnin: “Rabbi, ha!” Ai u tha: “Kam për ushqim një gjellë tjetër 
që ju s’e dini.” Nxënësit e pyetën njëri-tjetrin: “A mos i solli ndokush ushqim?”   Jezusi u përgjigji: “Ushqimi im është të 
zbatoj vullnetin e atij që më dërgoi, ta kryej veprën e tij. A nuk thoni ju: ‘Edhe katër muaj, e, ja, korrja’? Qe, unë po ju 
them: Çoni sytë tuaj dhe shikoni: arat u zbardhuan për korrje! Tanimë korrtari po e merr pagën dhe po mbledh frytin për 
jetën e pasosur, që mbjellësi e korrtari të galdojnë së bashku! Në këtë gjë vërtetohet fjala: ‘Njëri mbjell e tjetërkush korr’! 
Unë ju dërgova të korrni atje ku ju s’derdhët djersë? Të tjerët u munduan e ju trashëguat frytin e djersës së tyre.”  Shumë 
samaritanë prej atij qyteti besuan në të për shkak të fjalës së gruas që dëshmoi: “Më tregoi gjithçka kam bërë.” Kur, pra, 
samaritanët erdhën tek ai, iu lutën të rrijë te ata. Jezusi ndenj ndër ta dy ditë. Por shumë më tepër njerëz besuan në të për 
arsye të mësimit të tij. Gruas i thoshin: “Tani nuk besojmë vetëm pse na tregove ti: vetë e dëgjuam dhe e dimë se me të 
vërtetë është Shëlbuesi i botës.” Gjn 4, 5-42 
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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…  
19 Mars  Shen Jozefi 
20 Mars  Shen Niketa 
21 Mars  Shen Kristiani 
24 Mars  Shen Katerina e Suedisë 
25 Mars  Zoja Nunciatë 
 
Te marteve te Shna Ndout Mesha 
kremtohet ne oren 7:30pm 
 
Te premteve te Krezhmeve… 
Çdo te premte gjate Krezhmeve 
Udha e Kryqit dhe Mesha Shenjte 
kremtohen ne oren 7:45pm 
 

Kungimet e Para dhe 
Krezmimet… 
Data e kremtimit te Kungimeve te 
Para, te Krezmimeve, dhe Pagezimi 
i te rriturve; eshte e diela 11 
Qershor 
Haku Kishes 2017…  E ka dhene:  

Aleks	 Coku	
Gjergj	 Nikolla	
Ilir	 Shyti	
Kol	 Pepa	
Ljuc	 Junçaj	
Martin	 Vuktilaj	
Mhill	 Ftoni	
Nikolle	 Lumaj	
Paulin	 Marku	
Pjerin	 Brucaj	
Pjeter&Bep	 Dreshaj	
Prek	 Gjonaj	

Ton	 Vocaj	
Valmir	 Gjinaj	
Vaso	 Gjuravçaj	

 
Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte!      
       
Per Fondin e ndertimit te Kishes ka 
dhene …    
Sokol	Sterbyci	 10000	
Pjeter&Bep	Dreshaj	 10000	
Ton	Vocaj																																 10000	
Aleks	Coku	 5000	
Elis	Bzhetaj	 5000	
Lec	Gashaj	 5000	
Luigj	Narkaj	 5000	
Luk	Gjolaj																																																									5000	
Paulin	Marku	 5000	
Anton	Malaj	 4000	
Arben	Pepa	 3000	
Luvigj	Lallinaj	 3000	
Mirash	Lallinaj	 3000	
Nik	Biqi	 3000	
Anton	Brunga	 2500	
Albert	Berisha	 2000	
Aleks	Dragu																																							2000	
Altin	Miri	 2000	
Artan	Vuksani	me	
vellezer	 2000	

Dritan	Lumaj	 2000	
Edmond	Ramaj	 2000	
Martin	Vuktilaj	 2000	
Ndok	Gjokaj	 2000	
Pjerin	Kalaj	 2000	
Prek	Gjonaj	 2000	
Shpend	Pllumbaj	 2000	
Sokol/Petrit	Ujka																																								2000	
Tom	Prekulaj	 2000	
Lek	Selmani																																										1500	
Ndue	Selmani	 1500	
Anton	Shelinaj	 1000	
Arben	Therqaj				 1000	
Edi	Linadi	 1000	
Erald	Islami	 1000	
Gezim	Lanazi	 1000	
Gjelosh	Vushaj	 1000	
Gjergj	Gjinaj	 1000	
Gjovalin	Melaj	 1000	
Lek	Ramaj	 1000	
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Mark	Ndoci	 1000	
Mhill	Ftoni	 1000	
Ndue	Kabashi	 1000	
Petrit	Ujkaj	 1000	
Prek	Spaqi	 1000	
Prel	Pushaj	 1000	
Qamil	Llashtica	 1000	
Shçiprim	Lumi	 1000	
Sokol	Noshi	 1000	
Arben	Toma	 500	
Dorian	Tabaku	 500	
Fatmir	Qosaj	 500	
Kol	Pepa	 500	
Lec	Ndoj	 500	
Pal	Rrasburgaj	 500	
Sokol	Kaçaj	 500	
Pren	Prekaj	 300	
Ernesto	Ujka	(US	dollar)	 300	

Zoti ua shperblefte ne te mira e ua shtofte! 
 
Viti i mbrapshtë ’67 – Një event 
në Arkidioqezën e Tiranë-
Durrësit 

Peregrinus.al 
Nën moderimin e gazetarit Alfred Lela eventin e 
hapi Imzot Gjergj Frendo, Arqipeshkëv i Tiranë-
Durrësit dhe organizuesi i kësaj veprimtarie i 
cili bëri një sintezë historike dhe filozofike të 
konceptit marksist të fesë si opium i popujve. Ai 
tregoi se si Enver Hoxha kishte një urrejtje të 
madhe ndaj fesë e sidomos ndaj katolikëve. 
Këtë Imzot Frendo e tregoi duke cituar vetë 
fjalët e Emver Hoxhës: “Hierarkët katolikë ishin 
njërëz pa atdhe… Subvencionet e tyre, rrogat e 
çdo gjë tjetër dilnin nga grabitja që u bëhej 
besimtarëve në forma dhuratash e deri në 
detyrimin me forcë të besimtarëve për t’i lënë 
trashëgim kishës pasuritë e luajtshme dhe të 
paluajtshme. Të gjithë hierarkët e kishës 
katolike, nga më kryesori deri të xhakoi e te 

famullitari, ishin të mësuar, të shkolluar me 
shkollë teologjike, me disiplinë të hekurt, me 
metodat dhe dredhitë e shtypjes së vullnetit të 
njerëzve me frikën e zotit, të Krishtit dhe të 
apostujve.” 
Më pas fjalën e morën shkurtimisht Zonja Genta 
Popa dhe Zoti Dashnor Kaloçi, të dy gazetarë të 
cilët janë edhe autorë të dokumentarit televiziv 
“Viti i mallkuar 1976” realizuar nga Top Media, 
në të cilin flitet, me anë të pamjeve dhe 
dokumentave, se çfarë kishte ndodhur në atë vit 
në luftën kundër fesë, objekteve të kultit dhe 
klerikëve. 
Shfaqja e pjesës së parë të dokumentarit pasoi 
me dy ndërhyrje. Së pari e mori fjalën gazetari i 
TV Klanit dhe moderatori i emisionit Opinion, 
Blendi Fevziu i cili solli në vëmendjen e të 
gjithëve dy histori të trishta të kohës së 
komunizmit: historinë e Dom Shtjefën Kurtit 
dhe të Nënë Terezës. I pari u pushkatua për një 
pagëzim, ndërsa e dyta nuk u lejua të shihte 
nënën e saj. Ndjehej në fjalët dhe në vetë zërin 
e Fevziut emocioni që ai përcolli dhe që përjetoi 
edhe në veten e parë. 
Më pas profesoreshë Aljula Jubani solli në 
vëmendjen e të gjithëve, me anë të një ligjërate 
të një niveli të lartë akademik, rolin e klerit dhe 
të kishës në formësimin shpirtëror, kultror dhe 
arsimor të shqiptarëve. Ajo, duke e nisur 
udhëtimin e saj historik qysh nga mesjeta, i 
shkoi kundër një lloj historiografie komuniste 
për të thënë disa të vërteta që shpeh heshten. 
Regjimi komunist me gjithë këtë kontributet që 
Kisha dhe kleri dha ndër shekuj, për ruajtjen e 
identiteti shpirtëror të shqiptarëve, nuk u 
zmbraps në persekutimin e tij duke lënë gjurmë 
dhe pasoja të rënda në jetën dhe shpirtin e 
shqiptarëve. 
Aktiviteti u mbyll me shfaqjen e pjesës së dytë 
të dokumentarit “Viti i Mallkuar 1967”. 

 
Pope Francis 
✔ 
 @Pontifex  
I invite you not to build walls but bridges, to 
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conquer evil with good, offence with 
forgiveness, to live in peace with everyone. 
The	way	Pope	Francis	invites	us	to	
rediscover	confession	

	
When	 he	 can,	 the	 Pope	 kneels	 in	 the	
confessional	 and	 administers	 the	 sacrament:	
“The	love	of	God	precedes	us.	He	sees	beyond	
appearances,	 beyond	 sin,	 beyond	 failure	 and	
indignity” 
In	front	of	someone	else			
Francis	also	explained	the	importance	of	approaching	
the	 confessional.	 Which	 is	 sometimes	 difficult.	
“Confession	before	a	priest	is	a	way	to	put	one’s	life	in	
the	hands	and	heart	of	someone	else,	who	in	that	time	
is	acting	in	the	name	and	on	behalf	of	Jesus.	It	is	a	way	
to	 be	 real	 and	 authentic:	 to	 literally	 face	 reality	 by	
looking	 at	 another	 person	 and	 not	 at	 oneself	 in	 a	
mirror.”	 “It’s	 true	 that	 I	 can	 speak	with	 the	Lord	and	
immediately	ask	His	forgiveness	and	beg	Him.	And	the	
Lord	will	 forgive,	 immediately	-	said	the	Pope	-	But	 it	
is	important	to	go	the	confessional,	to	place	oneself	in	
front	of	a	priest	who	embodies	Jesus,	to	kneel	in	front	
of	the	Mother	Church	called	to	distribute	the	mercy	of	
God.	 There	 is	 an	 objectivity	 within	 the	 gesture	 of	
kneeling	 in	 front	 of	 the	 priest,	 who	 at	 that	 time	 is	
channeling	the	grace	that	will	reach	me	and	heal	me.	I	
have	 always	 been	 moved	 by	 the	 gesture	 of	 the	
Churches	of	the	Eastern	tradition,	when	the	confessor	
welcomes	 the	 penitent	 by	 putting	 the	 stole	 on	 their	
head	and	his	arm	around	their	shoulder,	 like	a	hug.	It	
is	a	concrete	representation	of	mercy.	We	shall	 recall	
that	primarily	we	are	not	there	to	be	judged.	It	is	true	
that	 there	 is	 judgment	 in	 the	 confession,	 but	 there	 is	
something	bigger	than	judgment	that	comes	into	play.	
It	 is	 to	 stand	 in	 front	 of	 someone	 who	 is	 acting	 in	
persona	Christi	 to	welcome	you	and	 forgive	you.	 It	 is	
the	encounter	with	mercy.		
Not	a	“drycleaner”	nor	a	“torture	room”			
When	asked	what	advice	he	would	give	to	a	Confessor,	
the	 Pope,	 reflecting	 on	 his	 personal	 experience,	
answered:	 “He	 should	 think	 of	 his	 personal	 sins,	 and	
listen	with	kindness,	and	pray	the	Lord	to	grant	him	a	
merciful	heart	 like	His,	 to	never	 throw	the	 first	stone	

because	he	is	also	sinner	in	need	of	forgiveness.	And	to	
try	 to	 follow	 God	 in	 his	 mercy.	 “During	 his	 daily	
preaching	 in	 Santa	 Marta,	 Francis	 pointed	 out	 two	
possible	 risks,	one	 for	 the	penitent,	 and	 the	other	 for	
the	confessor.	He	explained	that	confession	should	not	
be	 approached	 like	 if	 it	 were	 a	 dry-cleaning	 service	
where	to	remove	stains	from	a	suit:	“An	image	used	to	
show	 the	 hypocrisy	 of	 those	 who	 believe	 that	 sin	 is	
like	 a	 stain;	 just	 a	 simple	 stain	 that	 can	 be	 easily	
removed	 by	 going	 to	 the	 dry-cleaner	 who	 will	 fix	
everything.	You	can	clean	a	dress	 just	by	putting	 it	 in	
the	washing	machine.	But	sin	is	more	than	a	stain.	Sin	
is	 a	 wound	 that	 needs	 to	 be	 treated	 and	 medicated.	
“On	 another	 occasion	 he	 said	 that	 the	 confessional	
should	 not	 turn	 into	 a	 torture	 chamber:	 “Sometimes	
there	 may	 be	 someone	 whose	 curiosity	 is	 a	 bit	 too	
excessive,	 a	 sort	 of	 sick	 curiosity.	 I	 once	 heard	 of	 a	
married	 woman	 who	 had	 not	 been	 to	 confession	 in	
years	 because	 as	 a	 teenage	 girl	 she	 was	 asked	 to	
confess	where	she	put	her	hands	when	she	was	asleep.	
There	 may	 be	 an	 excess	 of	 curiosity,	 especially	 in	
sexual	 matters.	 Or	 an	 insistence	 in	 asking	 explicit	
details	 that	 are	 not	 necessary.	 It	 is	 good	 for	 the	
penitent	to	feel	ashamed	for	one’s	own	sin:	shame	is	a	
grace	to	ask,	it	is	a	positive	factor	because	it	makes	us	
humble.	 But	 in	 the	 dialogue	 with	 the	 confessor	 one	
must	 be	 heard,	 and	 not	 interrogated.	 Then	 the	
confessor	 says	what	 he	 has	 to	 say,	 and	 shall	 give	 his	
advice	with	kindness.	

 


