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Kalendar Salezian 

 
Janar 

15 I lumi Luigj Variara, meshtar dhe Themelues i Institutit të Bijave të Zemrave të Shenjta 
të Jezusit dhe Marisë 

  >> Përkujtim [Pranë BZN: 
Përkujtim jo i detyrueshëm 
pranë HHSSCC: Festë] 

22 E lumja Laura Vikunja, adoleshente   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 
[pranë BZN: Përkujtim] 

24 Shën Françesku i Salezit, ipeshkëv dhe mësues i Kishës, Titullar dhe Pajtor i 
Shoqërisë së Shën Françeskut të Salezit 

  >> Festë 

30 I lumi Bronislav Markievic, meshtar dhe Themelues i Kongregatës së Shën Mëhill 
Kryeengjëllit 

  >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

31 Shën Gjon Bosko, meshtar dhe Themelues i Shoqërisë së Shën Françeskut të Salezit, 
i Institutit të Bijave të Zojës Ndihmëtare dhe i Bashkëpunëtorëve Salezianë 

  >> E  premte 

Shkurt 

1 Përkujtim i të gjithë Bashkëvëllezërve salezianë të vdekur   >> Përkujtim 

7 I lumi Piu IX   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

9 E lumja Euzebia Palomino Jenes, virgjër   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 
[pranë BZN: Përkujtim] 

25 Shenjtërit Luigj Versilja, ipeshkëv, dhe Kalist Karavario, meshtar, Protomartirë 
salezianë 

  >> Festë 

Maj 

6 Shën Domenik Savio, adoleshent  >> Festë 

8 Shtjefen Sandor, rregulltar martir   Përkujtim 

13 Shenjtja Maria Domenika Maxarelo, virgjër dhe Bashkëthemeluese e Institutit BZN   >> Festë [pranë BZN: E 
kremte] 

15 Zoja e Fatimës    Përkujtim jo  i detyrueshëm 

16 Shën Luigj Orioni, meshtar dhe themelues i Veprës së Vogël të Provanisë Hyjnore   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

18 Shën Leonard Murialdo, meshtar dhe themelues i Kongregatës së Shën Jozefit   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

24 Virgjra Mari, Ndihma e të Krishterëve, Pajtore kryesore e Shoqërisë së shën 
Françeskut të Salezit, e Institutit të Bijave të Zojës Ndihmëtare dhe e Institutit shekullar 
të vullnetareve të Don Boskos 

  >> E kremte 

29 I lumi Jozef Kovalski, meshtar, martir   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

Qershor 

12 I lumi Françesk Kesi, laik dhe 4 shokë, martirë   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

23 Shën Jozef Kafaso, meshtar   >> Përkujtim 

Korrik 

7 E lumja Maria Romero, virgjër   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 
[pranë BZN: Përkujtim] 

Gusht 

2 I lumi August Cartoriski, meshtar   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

25 E lumja Maria Tronkati, BZN   
  

>> Përkujtim jo i detyrueshëm 

26 I lumi Zefirin Namunkura, laik   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

Shtator 

22 Të lumët Jozef Kalasanc Markes dhe Enrik Saiz Apariço, meshtarë, dhe 93 shokë 
martirë 

  >> Përkujtim 

http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Luigi_Variara
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Laura_Vicuna
http://www.sdb.org/it/Chi_Siamo/Stemma
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Bronislao_Markiewicz
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Santi/Giovanni_Bosco
http://www.sdb.org/it/Risorse/Preghiere
http://www.sdb.org/it/Don_Bosco/Don_Bosco_10/Don_Bosco_e_i_Papi
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Eusebia_Palomino
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Eusebia_Palomino
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Santi/Domenico_Savio
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Santi/Maria_D_Mazzarello
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Santi/Luigi_Orione
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Santi/Leonardo_Murialdo
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Spiritualita_Salesiana/Spiritualita_Mariana
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Giuseppe_Kowalski
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Francesco_Kesy_e_4_compagni
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Santi/Giuseppe_Cafasso
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Maria_Romero
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Augusto_Czartoryski
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Maria_Troncatti
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Zefferino_Namuncura
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/G_Calasanz_E_S_Aparicio_e_93_c_
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Tetor 

5 I lumi Albert Marveli, laik   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

13 E lumja Aleksandrina Maria da Kosta, virgjër   >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

24 Shën Luigj Guanela, meshtarë dhe Themelues i Shërbëtorëve të Dashurisë  >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

25 Përvjetori i Kushtimit të kishës (kur nuk njihet data)   E kremte 

29 I lumi Mikel Rua, meshtar   >> Përkujtim 

Nëntor 

13 I lumi Artemid Xati, rregulltar   >> Përkujtim 

15 E lumja Madalena Morano, virgjër  >> Përkujtim jo i detyrueshëm 

Dhjetor 

5 I lumi Filip Rinaldi, meshtar dhe Themelues i Institutit shekullar të Vullnetareve të Don 
Boskos 

  >> Përkujtim [pranë VDB: 
Festë] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Alberto_Marvelli
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Alessandrina_da_Costa
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Santi/Luigi_Guanella
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Michele_Rua
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Artemide_Zatti
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Maddalena_Morano
http://www.sdb.org/it/Santita_Salesiana/Beati/Filippo_Rinaldi


3 

 

I lumi Luigj Variara 
Meshtar 

 

Themelues i Institutit të Bijave të Zemrave të Shenjta 

të Jezusit dhe Marisë 
 

                                                        15 janar                        Përkujtim  

 
 

Nga përbashkorja e barinjve të kishës për një Misionar (*) 

Lutja 

O Hyj i mirësisë së pafundme,  

që me vdekjen dhe ringjalljen e Birit tënd  

ke shpëtuar botën,  

bëj që, me ndërmjetësinë e të lumit Luigj, meshtar, 

edhe ne, të thirrur të bashkëndajmë misterin e dhimbjes,  

të mund të jemi dëshmitarë të apasionuar 

 të dashurisë sate prej Ati.  

Nëpër Zotin tonë. 

 
Lutjet e besintarëve 

Te Ati, burimi i jetës dhe i shenjtërisë, le ta lartësojmë lutjen tonë, të mbështetur 

prej ndërmjetësisë së çmueshme të të Lumit Luigj Variara 

 

Na bëj të shenjtë, ashtu sikurse Ti je i Shenjtë. 
 

1. Bëj që të gjithë ne të pagëzuarit, në bashkim me Papën, ipeshkvinjtë, presbiterët, të kushtuarit, 

ta përjetojmë më fort shoqërinë e Krishtit, të Gjallit që ndriçon momentin e errësirës dhe na 

mbush me gëzim, hap sytë e besimtarëve dhe tregon drejtimin në rrugët e jetës, po të lutemi. 

 

2. Bëj që ta ndiejnë praninë tënde të sëmurët dhe të gjithë ata që vuajnë në shpirt e në trup, 

shoqëroje shërbimin delikat të vepruesve shëndetësorë, nxit përsëri burra e gra që, sikurse don 

Luigj Variara, të kujdesen për vëllezërit e tyre me kompetencë e dashuri, duke parë në ta 

fytyrën e Krishtit, po të lutemi. 

 

3. Nxiti me këshillën tënde ata që veprojnë mes të rinjve dhe mbështeti ata që e kanë përzemër të 

ardhmen e shoqërisë, të më të dobtëve dhe të të harruarve, që mundohen të gjejnë dhe të 

përshkojnë shtegun e jetës, po të lutemi. 

 

4. Bëj që të dëgjohet zëri yt që ngroh zemrën, dhe shumë vetë, sipas shembullit të të Lumit Luigj 

Variara, të bashkohen me entuziazëm me Ungjillin, t’i përgjigjen me zemërgjerësi thirrjes sate 
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dhe si dëshmitarë të njëmendtë të ringjalljes, të shpallin me vepra dhe me fjalë praninë e 

mbretërisë tënde që shndërron botën e historinë, po të lutemi. 

 

5. Me ndërmjetësinë e të Lumit Luigj Variara, gjallëroje me zjarrin e Shpirtit tënd veprimtarinë 

dhe dëshminë e shumë misionarëve që në botë vazhdojnë veprën e ungjillëzimit të Krishtit, 

qengjit të flijuar, që për njerëzimin ka derdhur gjakun e vet, ne po të lutemi. 

 

O Zot, që në të Lumin Luigj Variara, na ke dhënë një shembull të mrekullueshëm 

të përkushtimit ndaj të sëmurëve dhe të nënshtrimit të heshtur ndaj vullnetit tënd, 

na jep edhe ne dashuri në shërbim, guxim në parapëlqimin e më nevojtarëve dhe 

qëndresë në mposhtjen e vështirësive. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

 

Mbi dhuratat (*) 

Pranoje, o Atë, këtë fli që po ta kushtojmë në kujtim të të Lumit Luigj Variara, dhe bëj të 

shprehim në vepra mundimet e Birit tënd, që po i kremtojmë në mister. Nëpër Krishtin Zotin 

tonë. 

 

Pas Kungimit (*) 

O Hyj, Ati ynë, na forco në fe me anë të fuqisë së mistershme të këtyre sakramenteve, që të mund 

ta dëshmojmë gjithmonë të vërtetën ungjillore për të cilën i lumi Luigj Variara punoi pa u 

lodhur deri në vdekje. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
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E lumja Laura Vikunja 

Adoleshente 
 

 

                                          2 2  j a n a r        Përkujtim jo i detyrueshëm 

                                                                                          [pranë BMN: Përkujtim]    
 

 

A N T I F O N A  E  H Y R J E S  ( P s  2 7 ,  8 )  

 

Për ty tha zemra ime: 

«Kërkojeni fytyrën time»; 

fytyrën tënde, o Zot, do ta kërkoj. 

 

L U T J A  

O Atë i ëmbëlsisë së pafundme, që në adoleshenten Laura Vikunja 

ke bashkuar në mënyrë të mrekullueshme 

qëndrueshmërinë e shpirtit  dhe bardhësinë e pafajësisë, 

me ndërmjetësinë e saj na jep guxim që t’i përballojmë provat e jetës 

dhe t’i dëshmojmë botës lumturinë e zemrave të pastra. 

Nëpër Zotin tonë. 

 

 

L U T J E T  E  B E S I M T A R Ë V E  

 

Vëllezër e motra, le t’ia drejtojmë lutjen tonë të zjarrtë Atit që nëpërmjet Krishtit 

në Shpirtin Shenjt vazhdon të veprojë gjëra të mëdha në të vegjëlit dhe në të 

përvuajturit. 

 

 R e f :  O  A t ë ,  n a  dë g jo .  

 

1. Për Kishën: që si nënë e kujdesshme të vazhdojë t’u propozojë bijve të saj itinerare shenjërie 

angazhuese dhe të gëzueshme, si ai i përshkuar nga Laura Vikunja, të lutemi. 

 

2. Për njerëzit e kohës sonë: që të dinë të përballojnë zgjedhjet e vështira të një jete përnjëmend të 

krishterë me të njëjtën fuqi dhe bujari që dëftoi e reja Laura, të lutemi. 

 

3. Për familjet ku mungon dashuria: që t’i hapen pranimit të ndërsjellë dhe dhuratës së ndërsjellë 

nëpërmjet një angazhimi edukativ më të vetëdijshëm të bijve të tyre, themel i një njerëzimi të ri, të 

lutemi. 

 

4. Për të rinjtë e thirrur, si Laura, për ideale të mëdha: që të mos mbyllen në një jetë pa kuptim por të 

kenë guximin t’i përballojnë në angazhimin e përditshëm përgjegjësitë e veta për të ndërtuar bashkësinë 

njerëzore në drejtësi dhe në paqe, të lutemi. 
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5. Për ne që po marrim pjesë në këtë liturgji: që të frymëzuar nga e njëjta dashuri që nxiti Laurën për të 

dhënë jetën për ata që i donte, të dimë të dhurojmë çdo ditë ekzistencën tonë në shërbim të Hyjit e të 

vëllezërve, të lutemi. 

 

O Atë, që në të vegjlit dhe në të përvuajturit dëfton madhërinë e dashurisë sate, 

derdh mbi ne dhuratat e Shpirtit tënd që të mund ta dëshmojmë me gëzim fjalën 

tënde e cila ndriçon dhe jep jetë. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

 

M B I  D H U R A T A T  

 

Pranoje, o Atë, dhuratën e lavdërimit tonë 

sikurse e pranove dhuratën e jetës së re të Laurës; 

për pjesmarrjen në këtë fli mbështete në ne  

angazhimin e përtërirë për të të shërbyer Ty  

me shpirt të gëzuar e bujar. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

 

P R E F A C I O N I  

 

M. Zoti qoftë me ju 

P.   Dhe me shpirtin tënd 
M.  T’i lartësojmë zemrat 
P .   I kemi te Zoti 
M.  Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë 
P.  Është punë e denjë dhe e drejtë. 

 

Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë, 

është detyrë e jona dhe burim shëlbimi, 

të falemi nderit gjithmonë e gjithkund, 

ty, o Zot, Atë i shenjtë, 

Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, 

nëpër Krishtin, Zotin tonë. 

 

Në dëshminë e fesë të shenjtërve të tu 

ti e bën gjithmonë të frytshme Kishën tënde 

me fuqinë krijuese të Shpirtit tënd, 

dhe na dhuron ne, bijve të tu, 

një shenjë të sigurt të dashurisë sate. 
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Shembulli i madh i tyre 

dhe ndërmjetësia e tyre vëllazërore 

na mbajnë në ecjen e jetës 

që të përmbushet në ne misteri i shëlbimit. 

 

Dhe ne, me të gjitha krijesat e qiellit, 

që sodisin të lumtur fytyrën tënde, 

le ta lartësojmë  himnin e lavdisë së përjetshme. 

 

Shenjt, Shenjt, Shenjt... 
 

Antifona e Kungimit (Gjn 15,9) 

 

«Sikurse Ati më ka dashur mua, 

ashtu edhe unë ju kam dashur ju. 

Qëndroni në dashurinë time». 
 

P A S  K U N G I M I T  

 

Buka e jetës, o Atë, 

që ushqeu dhe mbështeti adoleshenten Laura 

në rritjen e saj shpirtërore, 

na dhashtë edhe ne energji të reja 

në ushtrimin e përditshëm të dashurisë ungjillore. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

 

Leximet e së Lumes Laura Vikunja 
 

Nga letra e parë e Gjonit. (1Gj.13-16) 
Me këtë gjë e dimë se mbetemi në Të edhe Ai në ne: na e ka dhuruar Shpirtin e vet. Ne pamë dhe 

dëshmojmë se Ati e dërgoi Birin për Shëlbues të botës. Kush dëshmon se Jezusi është Biri i Hyjit, Hyji 

mbetet në të edhe ai në Hyjin. Ne e njohëm dashurinë që Hyji ka kundrejt nesh dhe i besuam asaj. Hyji 

është Dashuri, dhe, kush mbetet në dashuri, mbetet në Hyjin dhe Hyji mbetet në të. 

Fjala e Zotit! 

 

Lum të pastrit në zemer! 

 

Galdoni, o të drejtë në Zotin,  

të drejtëve u ka hije lavdërimi! 

Lavdërojeni Zotin me kitarë,  

bini gëzueshëm lirës me dhjetë korda! 
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Sepse e drejtë është fjala e Zotit 

e të gjitha veprat e tija me besë. 

E do drejtësinë e gjyqin,  

plot është toka me mirësinë e Zotit. 
 

Synimi i Zotit qëndron për amshim,  

mendimet e zemrës së tij prej breznie në brezni. 

Lum ai komb që për Hyj e ka Zotin,  

populli që Zoti e zgjodhi për pronë. 

 

Aleluja, aleluja 

Lum të pastrit në zemer sepse e tyre është Mbretëria e qiellit! 

Aleluja, aleluja 

 

Nga Ungjilli i Shenjt sipas Mateut (Mt 18, 1-6.10) 

Në atë moment nxënësit iu afruan Jezusit dhe e pyetën: “Kush, pra, është më i madhi në Mbretërinë e 

qiellit?” Atëherë Jezusi thirri një fëmijë, e vuri para tyre e u tha: 

“Përnjëmend po ju them: nëse nuk ktheheni e nuk bëheni si fëmijët, nuk do të hyni në Mbretërinë e 

qiellit. Prandaj, kush e përul vetveten e bëhet i vogël si ky fëmijë, ai është më i madhi në Mbretërinë e 

qiellit. Dhe kushdo e pranon në Emër tim një fëmijë siç është ky, ai më pranon mua.”
. 
“Prandaj, kushdo 

që e mëson ndonjërin prej këtyre të vegjëlve që besojnë në mua, të bëjë mëkat, për të do të ishte më 

mirë t’i varej për qafe guri i mullirit që e sjell gomari e të hidhej në fund të detit. “Ruajuni se përbuzni 

ndonjë prej këtyre të vegjëlve, sepse po ju them: engjëjt e tyre në qiell shohin vazhdimisht fytyrën e 

Atit tim qiellor. 

Fjala e Zotit! 
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Shën Françesku i Salezit 

ipeshkëv dhe mësues i Kishës,  
Titullar dhe Pajtor i Shoqërisë  

së Shën Françeskut të Salezit  

 

 

                      2 4  j an a r                        festë 

 

 
A N T I F O N A  E  H Y R J E S   
Zoti e ka mbushur me shpirtin e kuptimit 

e ka drejtuar këshillin dhe urtinë e tij. 

Urtinë e tij do të shpallin kombet 

e lavdi i tij do të përmendet në bashkësi  (Sir 39,8b. 10a. 14). 

 

 

T H U H E T  LAVDI  

 
L u t j a  

 
O Hyj i mirësisë së pafundme, ti ke dashur  

që ipeshkvi i shenjtë Françesku i Salezit  

të bëhej gjithçka për të gjithë në dashurinë baritore; 

bëj që edhe ne ta dëshmojmë në jetë e në shërbimin ndaj vëllezërve  

ëmbëlsinë e dashurisë sate prej Ati. 

Nëpër Zotin tonë. 

 

Shërbesa e Fjalës: Jak 3,13-18, psalmi 34 (33),  Gjn  10,11-16 

 

L u t j e t  e  b es i n ta rë v e   

 

Le t’ia drejtojmë Hyjit Atë lutjen tonë të përvuajtur dhe plot besim me 

ndërmjetësinë e shën Françeskut të Salezit, që Fjala që kemi dëgjuar të sjellë fryte 

të begatshme. 

 

  S h e n j t ë ro j e  pop u l l i n  t ë nd ,  o  Zo t .  

 
1. Për ipeshkvinjtë dhe barinjtë e Kishës: që të frymëzuar nga Shpirti Shenjt, të punojnë me zell, durim 

e dashuri baritore për të ndërtuar bashkësi të krishtera të hapura edhe për mospërfillësit, për ata që nuk 

besojnë apo për ata që janë pa shpresë, të lutemi. 
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2. Për një dialog konstruktiv mes të krishterëve të konfeksioneve të ndryshme: që, i shndritur nga 

njohja e ndërsjellë, të jetë gjithnjëë e më i frymëzuar nga vlerësimi dhe besimi në kërkimin e sinqertë të 

bashkimit në Krishtin Shpëtimtar, të lutemi. 

 

3. Për gazetarët, shkrimtarët dhe botuesit: që në profesionin e tyre të dinë t’i lexojnë ngjarjet në dritën e 

Ungjillit dhe ta vënë kulturën në shërbim të nxitjes së tërësishme të njeriut, të lutemi. 

 

4. Për Familjen saleziane: që ta shohë Shën Françeskun e Salezit si modelin e vet, për të pranuar 

mësimet e tij në jetën e përditshme, të lutemi. 

 

5. Për ne këtu të pranishëm: që, në imitim të Françeskut të Salezit, t’i bëjmë të frytshme talentet e 

marra për t’u bërë të gatshëm të punojmë për mbretërinë e Hyjit, të lutemi. 

 

O Hyj, Ati ynë, që e zbulon mirësinë tënde në jetën e shënjtërve shërbëtorë dhe miq 

të tu, pranoji lutjet e kësaj bashkësie dhe hapi zemrat tona për t’i pranuar 

dhuratat e tua. Nëpër Krishtin.  
 

M B I  D H U R A T A T  

 

Kjo fli, o Atë, dëshmia më e lartë e dashurisë së Birit tënd, 

na dhashtë zellin e Shpirtit tënd Shenjt  

që e ndezi flakë zemrën shumë të butë 

të ipeshkvit Françesku i Salezit. Nëpër Krishtin. 

 
P R E F A C I O N I  

 

M.  Zoti qoftë me ju 

P.  Dhe me shpirtin tënd 
M  T’i lartësojmë zemrat 
P.  I kemi te Zoti 
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë 
P.   Është punë e denjë dhe e drejtë. 

 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë 

të të falënderojmë dhe të lartësojmë drejt Teje, 

o Atë i shenjtë dhe i mëshirshëm, 

himnin e bekimit dhe të lavdit 

nëpër Jezu Krishtin Shpëtimtarin tonë. 

Ti ke ngjallur në Kishë 

Shën Françeskun e Salezit, 

bari sipas zemrës sate, 
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për të edukuar përshpirtërinë  

e popullit të krishterë 

me shkrimet, fjalën e shembullin 

dhe për ta rrafshuar për të gjithë  

rrugën e shenjtërimit. 

Prandaj, i mbushur nga Shpirti i ëmbëlsisë, 

i çoi mëkatarët në pendesë  

dhe u angazhua të ripërtërinte bashkimin e besimtarëve 

në lidhjen e dashurisë dhe të paqes. 

Të bashkuar në mbledhje të gëzueshme 

për të kremtuar mrekullitë e dashurisë sate, 

së bashku me ëngjëjt e me shenjtërit 

po shpallim lavdinë tënde: 

 

Shenjt, Shenjt, Shenjt... 

 
A N T I F O N A  E  K U N G I M I T  K r h .  G j n  1 0 , 1 4 . 1 5 b  

«Unë jam bariu i mirë: i njoh delet e mia 

dhe delet e mia më njohin mua - thotë Zoti -: 

për ato e jap jetën». 

 
P A S  K U N G I M I T  

 

O Zot Hyji ynë, ti na ke dhënë gëzimin 

që të marrim pjesë në këtë gosti të shenjtë 

në festën e Shën Françeskut të Salezit; 

bëj që të imitojmë dashurinë e tij zemërmirë dhe të durueshme 

në çdo rrethanë të jetës, 

për të bashkëndarë një ditë lavdinë e tij në qiell. 

Nëpër Krishtin. 
 

B E K I M  K R E M T O R  

 
Hyji, Ati ynë, 

që na ke bashkuar për të kremtuar 

festën e Shën Françesku të Salezit 

ju përforcoftë në dashurinë dhe paqen e tij. 

 AMEN 

 

Krishti Zot që i ka dhënë Kishës së tij 

një shembull të dashurisë vepruese 



12 

 

dhe një bari të urtë e besnik, ju bëftë dëshmitarë të vërtetë të Ungjillit të tij.    AMEN 

Shpirti Shenjt 

që në ipeshkvin Françesk ka derdhur me begati  

dhuratat e tij për të drejtuar popullin e krishterë 

ju bëftë të aftë për të pranuar mësimet e tij.                   AMEN 

 

Dhe bekimi i Hyjit të gjithëpushtetshëm, 

i Atit e i Birit e i Shpirtit Shenjt, 

ardhtë mbi ju e qëndroftë përherë me ju.  AMEN 

 

 

 

Lex imet  në  fe s ten  e  s hën Françes kut  të  Sa lezi t  

 
Leximi i parë   Jak 3,13-18 

Lexim  prej Letrës së Jakobit 

 

A është ndokush ndër ju i urtë dhe i mençur? Me sjellje të bukur le t’i dëftojë veprat e veta 

të frymëzuara nga butësia me urti.  Por, në qoftë se në zemrën tuaj keni smirën e hidhur 

dhe shpirtin e grindjes, mos u mbani me të madh dhe mos rreni kundër së vërtetës!  Kjo 

urti nuk është ajo që vjen prej së larti, por është tokësore, shqisore, djallëzore.  Sepse, ku 

është smira dhe grindja, atje ka pështjellim dhe çdo të keqe.  Kurse urtia që vjen prej së 

larti më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e përshtatshme, plot mëshirë dhe 

vepra të mira, e durueshme dhe jo shtiake.  Fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që 

punojnë për paqe. 

Fjala e Zotit. 

psalmi   34 (33) 

I lumi ai që shpreson në Zotin 

 

Përherë do ta bekoj Zotin,  

në gojën time përherë lavdi i tij. 

 Shpirti im mburret në Zotin: 

le të dëgjojnë të përvuajturit e le të gëzohen. 

 

Bashkë me mua jepni lavdi Zotit,  

le ta lartësojmë së bashku Emrin e tij. 

Shikojeni atë e do të ndriçoheni 

fytyra juaj nuk do të turpërohet. 
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Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti! 

I lumi ai që shpreson në të! 

Ejani, o bij, e më dëgjoni: 

do t’jua mësoj frikën e Zotit. 

 

Rrudhe gjuhën tënde prej së keqes,  

gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. 

Ik prej së keqes e bëj të mirën,  

kërkoje paqen e ndiqe atë! 

 

Aleluja, aleluja. 

Mblidhni për vete visare në qiell: 

sepse, ku është visari yt, 

aty do të jetë edhe zemra jote. (Gjn 10,14) 

Aleluja.   

 
 

Ungjilli  Gjn  10,11-16 

Leximi i Ungjillit shenjt sipas Gjonit 

 
Në atë kohë Jezusi tha: “Unë jam Bariu i mirë. Bariu i mirë e jep jetën e vet për delet. 

Rrogëtari - që s’është bari,  të cilit nuk i përkasin delet -  kur sheh se po vjen ujku lë delet 

e ikën - e ujku i rrëmben dhe i shpërndan:  është  rrogëtar dhe nuk shqetësohet për delet. 

Unë jam Bariu i mirë: i njoh të miat  dhe ato më njohin mua. Sikurse Ati më njeh mua dhe 

unë e njoh Atin edhe jetën e jap për delet.  Kam edhe të tjera dele, që nuk janë të kësaj 

vathe. Edhe ato më duhet t’i bashkoj  dhe do ta dëgjojnë zërin tim,  do të bëhet një grigjë e 

vetme e një Bari i vetëm”. 

Fjala e Zotit. 
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I Lumi Bronislav Markieviç 
 

Meshtar 
 

Themelues i Kongregatës së Shën Mëhill Kryeengjëllit 

 

                                                              30 janar             Përkujtim jo i detyrueshëm          
 

 
Antifona e hyrjes 

 

Shpirti i Zotit është mbi mua sepse Ai më shuguroi!  

Ai më dërgoi t’u kumtoj të vobektëve Ungjillin,  

t’u shpall robërve çlirimin, të verbërve dritën e syve;  

t’i lëshoj në liri të ndrydhurit, të shpall vitin e hirit të Zotit (Lk 4, 18). 

 

Lutja 

O Hyj i gjithëpushtetshëm,  

që ke zgjedhur të lumin Bronislau, meshtar,  

si atë dhe mbrojtës të të rinjve të braktisur,  

bëj që, të nxitur prej shembullit të tij të zellit dhe maturisë, 

ta zbatojmë besnikërisht vullnetin tënd  

dhe të jemi të zellshëm në shërbimin tënd.  

Nëpër Zotin tonë. 
 
 

Leximi i parë   Is 61,1-3 

Lexim prej Librit të Isaisë profet  

Shpirti i Zotit Hyj është mbi mua, sepse Zoti më shuguroi, më dërgoi t’u sjell të 

përvujturve lajme të gëzueshme, t’i shëroj ata që kanë zemrën e plasur,  t’u shpall 

skllevërve lirinë, të burgosurve, çlirimin;  të shpall vitin e hirit të Zotit dhe ditën e 

hakmarrjes së Hyjit tonë,  t’i ngushëlloj të gjithë ata që qajnë,  t’ua vë të mjerëve të Sionit  

e t’ua jap kezën në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zisë,  këngën e lavdit në vend 

të zemrës së trishtuar. Do të quhen “Lisat e drejtësisë,  mbëltesë e Zotit për të dëftuar 

lavdinë.” 

Fjala e Zotit. 
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Psalmi 89 

Hyj i mëshirshem është besnik përgjthëmone  
 

Dashurinë e Zotit gjithmonë do të këndoj,  

brez pas brezi goja ime do të shpallë besnikërinë tënde. 

Sepse the: “Hiri im qëndron për amshim”,  

në qiell është e themeluar besnikëria jote! 

 

“Bëra besëlidhje me të zgjedhurin tim,  

i jam betuar Davidit, shërbëtorit tim: 

Farën tënde do ta ruaj për amshim,  

froni yt do të qëndrojë brez pas brezi.” 

 

Gjeta Davidin, shërbëtorin tim,  

e leva me vajin tim të shenjtë. 

Dora ime gjithmonë do të jetë me të,  

dhe krahu im përherë do ta kërthndezë. 

 

Besa ime dhe mëshira ime do të jenë me të,  

në saje të Emrit tim do t’i rritet pushteti. 

Ai do të më thërrasë: ‘Ati im,  

Hyji im, Qeta e shpëtimit tim!’,  

 

Ose 

 

Rom 12, 3-13 

Lexim prej Letrës drejtuar Romakëve 
 

Vëllezër, në emër të hirit që më është dhënë i them secilit prej jush: mos e çmoni veten më 

tepër se duhet ta çmoni, por vlerësojeni veten me vlerësim të drejtë, secili sipas masës së 

fesë që ia dhuroi Hyji. Sepse, sikurse në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të gjitha 

gjymtyrët nuk e kanë të njëjtin funksion,  kështu edhe ne, edhe pse shumë, jemi një trup i 

vetëm në Krishtin e, secili prej nesh, gjymtyrë e njeri-tjetrit.  Kemi dhurata të ndryshme 

sipas hirit që na u dha: në qoftë dhurata e profecisë  le të ushtrohet në përkim me fenë;  në 

qoftë dhurata e shërbimit  le të jetë në shërbim; 

në qoftë dhurata e dhënies së mësimeve le të japë mësime;  në qoftë dhurata e këshillit  le 

të këshillojë; kush ndan  le të jetë bujar; kush është i parë  le të jetë i kujdesshëm; kush 

bën vepra mëshire le t’i bëjë me gëzim! Dashuria le të jetë e çiltër. Ikuni me urrejtje 

veprave të këqija e ndiqni veprat e mira!  Duajeni njëri-tjetrin me dashuri vëllazërore! 

Prijini njëri-tjetrit duke nderuar shokun më parë e më tepër!  Në kujdesin ndaj të tjerëve të 

jeni të shpejtë, në shpirt të nxehtë; Zotit shërbejini!  Në shpresë jini të gëzueshëm, në 

vështirësi të durueshëm, në lutje të qëndrueshëm!  Ndihmoni të krishterët që kanë nevojë, 

ushtroni mikpritjen!     
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Fjala e Zotit. 
Aleluja, Aleluja 

Kush  bëhet i vogël si një fëmijë,  

ai është më i madhi në Mbretërinë e qiellit (Mt 18,4) 

Aleluja 
 

 

Ungjilli (10,13-16) 

Leximi i Ungjillit shenjt sipas Markut 
 

Në atë kohë ia sillnin fëmijët që të vinte dorën mbi ta, por nxënësit ua ndalonin. Jezusit, 

kur i pa, i erdhi keq dhe u tha: “Lërini fëmijët të vijnë tek unë e mos i ndaloni; sepse atyre 

u përket Mbretëria e Hyjit!  Përnjëmend po ju them: kush nuk e pranon Mbretërinë e Hyjit 

porsi fëmija i vogël, nuk do të hyjë në të.” Atëherë i përqafoi fëmijët dhe i bekoi duke 

vënë duart mbi ta. 

Fjala e Zotit 

 
 

MBI DHURATAT 

 

 

Pranoji, o Hyj i gjithëpushtetshëm, dhuratat që po të paraqesim në 

kujtimin e lavdishëm të të lumit Bronislavit meshtar, dhe bëj që duke i 

shërbyer, sipas shembullit tënd, të afërmit, të mund të arrijmë jetën e 

pasosur. Nëpër Krishtin Zotin tonë. Amen. 
 

 

ANTIFONA E KUNGIMIT 

 

“Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë  

e unë do t’ju çlodh” (Mt 11, 28) 

 

 

PAS KUNGIMIT 

 

O Hyj, Ati ynë, që na ke ushqyer me Trupin dhe Gjakun e Birit Tënd, 

bëj që duke imituar dashurinë e zellshme dhe vepruese të të lumit 

Bronislav, të bëhemi një trup i vetëm dhe një shpirt i vetëm. Nëpër 

Krishtin Zotin tonë. 
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Shën Gjon Bosko 
Meshtar 

 

Themelues i Shoqërisë së Shën Françeskut të Salezit, 

i Institutit të Bijave të Marisë Ndihmëtare 

dhe i Bashkëpunëtorëve Salezianë 
 

                                                                 31 janar                             E kremtë 

 

 

A N T I F O N A  E  H Y R J E S  ( 1  M b r  5 , 9 )  
 

Zoti i ka dhuruar dituri e urtësi, 

dhe një zemër të madhe, 

sa ka rërë bregu i detit. 

 

T H U H E T  LAVDI  
 

L U T J A  

Zot Hyji ynë 

në provaninë tënde na ke dhuruar shën Gjon Boskon 

atë e mësues i të rinjve, që punoi me zell të palodhshëm, 

nën udhëheqjen e Virgjërës Mari, për të mirën e Kishës; 

ngjall tek ne të njëjtën dashuri apostolike, 

që të na shtyjë të kërkojmë shpëtimin e vëllezërve, 

për të shërbyer Ty, një i vetëm dhe e mira më e madhe. 

Nëpër Zotin tonë… 
 

B E S O J  

 

L u t j e t  e  b es i m tar ë v e  

 

Në këtë kremtim, në nder të Atit dhe Mësuesit të rinisë drejtojmë, Vëllezër të 

dashur, lutjen tonë tek Hyji Atë, gjithmonë gati për të pranuar lutjet e bijve të tij. 

 

 Re f :  Dë g j o j e ,  o  A t ë  l u t j e n  t o n ë .  

 
1. Për Papën, ipeshkvinjtë, meshtarët dhe xhakonët: që të lajmerojnë Ungjillin e të së vertëtës dhe të 

gëzimit me një deshmi bujare të thirrjes se tyre, të lutemi. 
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2. Për të gjithë njerëzit vullnetmirë: që angazhimi i tyre për një botë më të mirë, të jetë i themeluar mbi 

dashuri të pa interesuar dhe bujare, të lutemi. 

 

3. Për Salezianët dhe Bijat e Zojës Ndihmëtare: që duke imituar shën Gjon Boskon, në dhënien tërësore 

të jetës në sherbimin e të rinjve, të dinë të formojnë në ta përfytyrimin e vertëtë të Krishtit, të lutemi. 

 

4. Për të rinjtë e braktisur, të mënjanuar, pa idealë: që të takojnë në çdo bir të shën Gjon Boskos një 

mik që t’i ndihmojë për të vendosur jetën e vet sipas Ungjillin, të lutemi. 

 

5. Për ata që janë të angazhuar në edukimin e krishterë të të rinjve: që të gjejnë në shenjtin Mbrojtës të 

tyre një mësues e një udhëheqës në të cilin të frymëzojë misionin e vet, të lutemi. 

 

6. Për ne këtu të bashkuar: që të angazhohemi për të realizuar çdo ditë mësimin ungjillor të pranimit të 

ndërsjellë për të qënë një ditë të pranuar nga Zotit, të lutemi. 

 

O Hyj, gjithmonë besnik, që i ke dhuruar shën Gjon Boskos një zemër të madhe 

dhe bujare, degjoje lutjen tonë që të udhëhequr nga Shpirti yt, të angazhohemi për 

të jetuar çdo ditë atë të kemi kërkuar me besim. Për Krishtin Zotin tonë. 
 

L U T J A  M B I  D H U R A T A T  

 

Prano, Atë i shenjtë, flinë që të kushtojmë 

me devotshmëri të sinqertë 

dhe bëj që të duam mbi çdo gjë, 

që jeta jonë,të jetë një himn lavdisë sate. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

P R E F A C I O N I  
 

M  Zoti qoftë me ju.  

P.  Dhe me shpirtin tënd. 

M.  T’i lartësojmë zemrat. 

P.  I kemi tek Zoti. 

M.  Të falenderojmë Zotin, Hyjin tonë.  

P .  Është punë e denjë dhe e drejtë. 

 

Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë, 

është detyrë e jona dhe burim shëlbimi, 

të të faleminderit gjithmonë e gjithkund ty, o Zot,  

Atë i shenjtë, Hyj i ghithëpushtetshëm dhe i amshuar: 

nëpër Krishtin Birin tënd dhe Shelbuesin tonë. 

 

Ti, Atë i dashurisë së përjetshme, 

ke ngjallur në Kishë shën Gjon Boskon, 
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si mik, vëlla e atë i të rinjve, 

për t’i vënë në rrugën e shpëtimit. 

Me vështrimin profetik për kohët e reja  

i ka përgatitur të përballojnë jetën, 

me dituri të ndershme e me besim veprues. 

I shtyrë nga Shpirti yt i ka dhënë zanafillë një Familjeje të madhe 

për të vazhduar mbi mbarë tokën 

misionin e vet të mësuesit e të atit. 

E ne, të bashkuar në mbledhjen festuese 

të ngremë ty, o Atë, një himn adhurimi e lëvdate, 

dhe së bashku me engjëjt e shenjtërit të qiellit, shpallim lavdinë tënde: 
 

Shenjt, Shenjt, Shenjt... 

 

A N T I F O N A  E  K U N G I M I T  ( M t  1 8 , 5 )  
Kushdo e pranon në emrin tim 

një fëmijë sikurse është ky, 

ai më pranon mua, thotë Zoti. 

 

P A S  K U N G I M I T  

O Atë, që na ke ushqyer me këtë sakramend shpëtimi, 

bëj që të imitojmë zellin e palodhshëm të Shën Gjon Boskos, 

në çuarjen e të rinjve në dashurinë e Krishtit, Birit tënd, 

burim i pashtershëm i jetës së re. 

Ai jeton e mbrëteron në shekuj të shekujve. 
 

B E K I M I  S O L E M N  

 

Zoti që frymëzon çdo qëllim të mirë, 

ju mbroftë gjithmonë me hirin e vet 

e ju bëftë besnikë të premtimeve të pagëzimit tuaj. AMEN. 

 

Krishti, bari i mirë, 

ju dhëntë që të shërbeni me gëzim vëllezërit 

nën shembullin e Themeluesit tonë  të shenjtë. AMEN. 

 

Juve që keni kremtuar me gëzim 

festën e shën Gjon Boskos, 

Zoti ju dhëntë të ecni gjithmonë 

në besim, në shpresë e në dashuri. AMEN. 
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Dhe bekimi i Hyjit të gjithëpushtetshëm, 

Ati e Biri e Shpirti Shënjt, 

zbritë mbi ju e me ju qëndroftë përgjithmonë.             AMEN.                            

 

 

Lex imet  në  fe s ten  e  shën Gjon Boskos  
 

Leximi i parë Ez 34,11-12.15-16.23-24.30-31 

L e x i m p r e j  l i b r i t  t ë  E z e ki e l i t  p r o f e t   
 

Kështu thotë Zoti Hyj: «Ja, unë vetë di ti kërkoj delet e mia e do të kujdesem për të. 

Sikurse bariu që kuideset për grigjën e vet kur gjendet mes deleve të veta të shpërndara, 

po ashtu edhe unë do të përkujdesem për delet e mia. Unë do t’i bashkoj nga çdo vend 

ku kanë qenë shpërndarë ditën e thellimt e të territ. Unë vetë do t’i mballoj delet e mia, 

unë vet do t’i mrizoj. Të treturën do ta kërkoj, të ndarën do ta kthej, të thyerën do ta lidh 

me kshtalla, të ligshtuarën do ta kërthnes, të majmen e të fortën do ta ruaj: do tìi ruaj me 

drejtësi. Do ta ngris për to një bari që t’i kullotë, shërbëtorin tim Davidin: ai do t’i 

kullotë, ai do të jetë bariu i tyre. Kurse unë Zoti do të jem Hyji i tyre, ndërsa shërbëtori 

im Davidi do të jetë prijësi në mesin e tyre. E kam thënë vetë, unë Zoti! Do ta dinë se 

unë Zoti, Hyji i tyre, jam me ta dhe ata, shtëpia e Izraelit, janë populli im. Ju, grigja ime, 

ju jeni grigja e kullotës sime e unë Zoti jam Hyji jauj!» thotë Zoti. 

Fjala e Zotit . 
 

P S A L M I  ( J e r  3 1 , 7 b . 9 b . 1 0 . 2 0 )  

R E F :  Zoti është bariu im, asgjë nuk me mungon.  

 

Brohoritni me gëzim për Jakobin, 

lavdëroni të parin ndër popuj, 

t’ju kumtojë zëri, këndoni e thoni: 

Shpëtoje, o Zot, popullin tënd, Tepricat e Izraelit. 

 

Do t’u prij gjatë rridhës së përrenjve, 

udhës së drejtë ku s’do të zënë në thua, 

sepse jam baba i Izraelit, 

Efraimi është djali im i madh. 

 

Degjojeni, o popuj, fjalën e Zotit, 

shpalleni ndër ishuj të largët dhe thoni: 

«Ai që e shpërndau Izraelin përsëri po e bashkon, 

do ta ruajë porsi bariu grifjën e vet». 
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Efraimi a s’është biri im i dashur, 

a s’e kam unë djalë për zemër? 

Prandaj zemra për të më dridhet: 

kam dhimbë, po kam dhimbë për të. 
 

 

Leximi i dytë Fil 4,4-9 

Lexim prej Letrës së shën Palit apostull drejtuar Filipianëve   

 

Gëzohuni gjithmonë në Zotin, rishtas po ju them: gëzohuni! Mirësinë tuaj le ta njohin të 

gjithë njerëzit! Zoti është ngjat! Për asgjë mos u shqetësoni, por gjithçka – me lutje dhe 

me urata të përcjella me falënderim – paraqitni Hyjit nevojat tuaja! Dhe paqja e Hyjit që 

është më e vlershme se mund ta mendojmë do t’i ruajë zemrat tuaja dhe mendimet tuaja 

në Krishtin Jezus. Së fundi, o vëllezër, mundohuni të keni për  zëmer gjithçka  është e 

vërtetë, gjithçka është e ndershme, gjithçka është e drejtë,  gjithçka  është e pastër, 

gjithçka është e shenjtë, gjithçka është e denjë për dashuri, gjithçka është e denjë për 

lavdi, gjithçka është  virtyt. Çka keni mësuar, çka keni marrë, çka keni dëgjuar dhe parë 

në mua, atë bëni, dhe Hyji që jep paqen do të jetë me ju. 
Fjala e Zotit.  

 

  

Al e l u ja ,  a l e l u ja .  
Ju dhashë shembull që, - thotë Zoti - 

që, sikurse ju bëra unë juve, 

të bëni edhe ju (Gjn 13,15). 

Aleluja. 

 

 

UNGJILLI (Mt 18,1-6.10) 

L e x i mi  i  Un g j i l l i t  s h e n j t  s ip as  Ma t e u t  
 

Në atë moment nxënësit iu afruan Jezusit dhe e pyetën: «Kush, pra, është më i madhi në 

Mbretërinë e qiellit?». Atëhërë Jezusi thirri një fëmijë, e vuri para tyre e u tha: 

«Përnjëmend po ju them: nëse nuk ktheheni e nuk bëhëni si fëmijët, nuk do të hyni në 

Mbretërinë e qiellit. Prandaj, kush e përul vetveten e bëhet i vogël si ky fëmijë, ai është 

më i madhi në Mbretërinë e qiellit. Dhe kushdo e pranon në Emër tim një fëmijë sikurse 

është ky, ai më pranon mua. Prandaj, kushdo që e mëson ndonjërin prej këtyre të 

vegjëlve që besojnë në mua, të bëjë mëkat, për të do të ishte më mirë t’i varëj për qafe 

guri i mullirit që e sjell gomari e të hidhej në fund të detit. Ruajuni se përbuzni prej kësi 

të vegjëlish, sepse po ju them: engjëjt e tyre në qiell shohin vazhdimisht fytyrën e Atit 

tim qiellor.»   

Fjala e Zotit. 
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Përkujtim i të gjithë Bashkëvëllezërve salezianë të vdekur 
 
                                                              1 shkurt                                 Përkujtim  
 
O Atë i mëshirës më pafundme, ti u ke premtuar një lumturi pa fund atyre që 

kërkojnë para së gjithash mbretërinë e qiellit. Po të lutemi, pranoji 

bashkëvëllezërit tanë të ndjerë [Salezianët e ndjerë], që e kanë konsumuar jetën në 

shërbim të Ungjillit, duke ecur në rrugën e përvijuar nga shën Gjon Bosko; bëj që 

ata të sodisin fytyrën tënde dhe ne të vazhdojmë me besnikëri ecjen tonë. Nëpër 

Zotin tonë. 

 
 

I lumi Piu IX 

Papa 

 
                                                                             7 shkurt              Përkujtim jo i detyrueshëm 
 

nga përbashkorja e barinive 

 

O Hyj, që i ke dhënë shërbëtorit tënd, të lumit Piu IX, papë, shpirtin e forcës në 

kundërshti, dhe i ke dhënë të depërtojë në mënyrë më intime në fenë e paprekur të 

Kishës, me ndërmjetësinë e tij bëj që të jemi plot me të njëjtin shpirt dhe të jetojmë 

me të njëjtën devotshmëri. Nëpër Zotin tonë. 
 

 

E lumja Euzebia Palomino Jenes 

virgjër 

                                                            9 shkurt           Përkujtim jo i detyrueshëm 
                                                                                  [pranë BMN: Përkujtim]   
 
 (nga përbashkorja e virgjërave ) 

 

Lutja 

O Hyj, që e ke modeluar zemrën e së Lumes Euzebia, virgjër, sipas misterit 

pashkor të Birit tënd, deri në dhurimin e jetës, bëj që, të përforcuar prej 

shembullit të saj të përvujtërisë dhe gëzimit, të rritemi vazhdimisht në dashurinë 

tënde dhe në shërbimin e të varfërve.             Nëpër Zotin tone… 
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Shenjtërit Luigj Versilja, ipeshkëv 

dhe Kalist Karavario, meshtar 
 Protomartirë salezianë 

 

                                                               25 shurt                                                       festë 

Antifona e hyrjes 

 

Kremtojmë me gëzim 

ngadhënjimin e martirëve Luigj e Kalist; 

ata e kanë dëshmuar Krishtin përpara botës, 

sot Krishti i nderon përpara Atit në qiell. 

 

Thuhet  LAVDI 

 
Lutja 

O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i mëshirshëm, ti u ke dhënë shenjtërve 

martirë Luigjit, ipeshkëv, dhe Kalistit, meshtar, forcën që të luftojnë 

deri në vdekje për të shpallur Ungjillin e për të mbrojtur dinjitetin 

njerëzor; bëj që edhe ne, besimtarët e tu, të imitojmë dëshminë e tyre me 

fe të qëndrueshme dhe dashuri vepruese. Nëpër Zotin tonë. 
 

Lutjet e besimtarëve 

Vëllezër  dhe motra, le t’ia drejtojmë lutjen tona Hyjit Atë, që me ndërmjetësinë e 

martirëve, të na bëjë të dëshmojmë, me hirin e tij, fuqinë e Shpirtit gjithmonë 

veprues në Kishë. 
 

Nëpërmjet martirëve të tu, na shpëto, o Zot. 
 

1. Për Kishën e shenjtë të Hyjit: që e mbështetur nga flijimi i martirëve të jetë gjithnjë e më e përfshirë 

në misterin shpëtimtar të kryqit, të lutemi. 

 

2. Për ipeshkvinjtë, priftërinjtë dhe diakonët: që ta kryejnë me bujari dhe kompetencë detyrën e tyre për 

ardhjen dhe përhapjen e mbretërisë së Hyjit, të lutemi. 

 

3. Për misionarët dhe katekistët: që ta mbjellin me duar plot farën e ungjillit në zemrën e njeriut, 

gjithmonë në kërkim të së vërtetës, të drejtësisë e të paqes, të lutemi. 

 

4. Për thirrjet në meshtari dhe në jetën rregulltare, që të dinë ta pranojnë zërin e Krishtit që i thërret në 

dhurimin e plotë të vetvetes në Kishë, të lutemi. 
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5. Për ne që po marrim pjesë në këtë Eukaristi: që, duke përballuar në dritën e fesë vështirësitë e 

përditshme, të mësojmë të plotësojmë atë që u mungon mundimve të Krishtit për jetën e Kishës, Trupit 

të tij mistik, të lutemi. 

O Atë, që u ke dhenë martirëve  Luigj e Kalist forcën që të rrezikojnë jetën e tyre 

për dëshmimin e ungjillit tënd, na shdërro me fuqinë e Shpirtit tënd, që të bëhemi 

gjithnjë e më shumë nxënësit e tu të vërtetë. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

 
Mbi dhuratat 

 

Flija që po ta kushtojmë, o Atë, 

në kujtimin e lavdishëm të martirëve Luigj e Kalist, 

le të na bëjë dëshmitarë të mundimeve të lume të Birit tënd, 

i cili i nxiti martirët me fjalën dhe u parapriu me shembullin e tij. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Prefacioni 

 

M. Zoti qoftë me ju 

P.  Dhe me shpirtin tënd 

M. T’i lartësojmë zemrat 

P.  I kemi te Zoti 

M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë 

P.  Është punë e denjë dhe e drejtë. 

 

Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë, 

është detyrë e jona dhe burim shëlbimi, 

të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund 

Ty, o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar. 

 

Në imitim të Krishtit Birit tënd 

martirët Luigj dhe Kalist 

i kanë dhënë lavdi emrit tënd 

dhe kanë dëshmuar me gjakun e vet 

mrekullitë e tua, o Atë, 

që e zbulon në të dobëtit fuqinë tënde 

dhe i dhuron të pambrojturve forcën e martirizimit, 

nëpër Krishtin Zotin tonë. 

 

Dhe ne, me të gjithë engjëjt dhe shenjtërit e qiellit, 

ta lartësojmë ty këngën tonë 

dhe shpallim së bashku lavdinë tënde: 
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Shenjt, Shenjt, Shenjt... 
 

Antifona e Kungimit 

 

“Unë përgatis një mbretëri për ju 

që keni qëndruar me mua në provë, 

që të mund të hani e të pini në tryezën time”, thotë Zoti. (Lk 22,28b.29a.30a) 

 

Pas Kungimit 

 

O Hyj, Ati ynë, ti na ke dhënë gëzimin 

që të ushqehemi me bukën e jetës 

[dhe me kelkun e shëlbimit]; 

sipas shembullit të martirëve Luigj e Kalist, 

që kanë derdhur gjakun e vet nga dashuria për vëllezërit, 

bëj që t’i bashkojmë vuajtjet tona me mundimet e Krishtit, 

për të marrë pjesë një ditë në lavdinë e ringjalljes së tij. 

Ai jeton e sundon në shekuj të shekujve. 
 

Leximet në festen e martirëve Luigj Versilja e Kalist Karavario 

 

Urt. 3,1-7a,8b-9 

Leximi nga Libri i Urtisë 

 

Shpirtrat e të drejtëve janë në dorën e Hyjit dhe ata s’do t’i prekë asfarë vështirësie e 

vdekjes. Syve të të marrëve u dukën se vdiqën dhe kalimi i tyre nga kjo jetë u duket si 

ndëshkim e ndarja e tyre prej nesh si një asgjësim, kurse ata janë në paqe. Po edhe nëse, 

në sytë e njerëzve, e sprovuan dëshkimin, shpresa e tyre ishte plot pavdekësi; për një 

vuajtje të lehtë do të fitojnë të mira të mëdha, sepse Hyji i vuri në sprovë dhe i gjeti të 

denjë për vetveten. I sprovoi porsi arin në furrë dhe i pranoi porsi fli shkrumbimi.Ditën e 

dukjes së Hyjit do të shndrisin, mbi ta do të mbretërojë Zoti gjithherë. Ata që shpresojnë 

në Të do ta kuptojnë të vërtetën, ata që janë besnikë do të pushojnë në dashuri me Të, 

sepse të zgjedhurit e Tij fitojnë hir e mëshirë dhe Ai do t’i vizitojë të zgjedhurit e vet. 
Fjala e Zotit.  

 
Psalmi (16) 

Je ti, o Zot, Hyj i Shpëtimi tim 
 

Më ruaj, o Hyj, sepse të kam rënë ndore! 

I thashë Zotit: “Ti je Zoti im,  

tjetër të mirë nuk kam veç teje”! 
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Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota,  

në dorën tënde është fati im!  

 

E bekoj Zotin që më dha kuptim,  

Zotin e kam gjithmonë para sysh,  

më rri në të djathtë, nuk kam sesi të rrëzohem! 

Prandaj galdon zemra ime, gëzon shpirti im. 

 

Ti do të ma tregosh udhën e jetës,  

gëzimin e plotë para fytyrës sate,  

kënaqjen e amshueshme në të djathtën tënde. 

 

Aleluja, Aleluja 

Kushdo, pra, pranon para njerëzve se është imi, 

edhe unë do të pranoj para Atit tim. (Mt 10,32) 

Aleluja   
 
UNGJILLI (Mt 10,26-28,32-34,39 18,1-6.10) 

L e x i mi  i  Un g j i l l i t  s h e n j t  s ip as  Ma t e u t  

 

Në atë kohë Jezusi ka thënë apostujve:” Mos kini frikën! Sepse nuk ka gjë të mbuluar që 

nuk do të zbulohet, as të fshehtë që s’do të dihet. Çka ju them në errësirë, thuajeni në 

dritë, e çka dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni nga pullazet! Mos i druani ata që vrasin 

trupin e nuk mund ta vrasin shpirtin. Kini frikë më tepër nga Ai, që mund t’jua humbë në 

ferr shpirtin edhe trupin. Kushdo, pra, pranon para njerëzve se është imi, edhe unë do të 

pranoj para Atit tim që është në qiell, se jam i tij. E atij që më bie mohit para njerëzve, 

edhe unë do t’i bie mohit para Atit tim qiellor.” Mos mendoni se erdha të sjell paqen mbi 

tokë. Nuk erdha të sjell paqen, po shpatën. Kush do ta ruajë jetën e vet, do ta humbë, e 

kush do ta bjerrë jetën e vet për shkakun tim, do ta rifitojë.”  

Fjala e Zotit. 
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Shën Domenik Savio 
Adoleshent 

 

                       6 maj                 festë 
 

Antifona e hyrjes 

 

Kremtojmë me gëzim ngadhënjimin e Shën Domenik Savio: 

ai është mes atyre që, pa njollë, ndjekin Qengjin kudo që shkon. 

Ata u shëlbuan në mes njerëzve; 

janë frytet e para për Hyjin dhe Qengjin. (Aleluja). (Zb 14,5.4b) 

 

Thuhet LAVDI 
 

Lutja 

 

O Hyji, burim i çdo të mire 

që me shën Domeniko Savion u ke dhuruar adoleshentëve 

një shembull të mrekullueshëm të mëshirës dhe të pastërtisë, 

na lejo edhe neve të rritemi si bij në gëzim e në dashuri,  

deri në lartësinë e plotë të Krishtit. 

Ai është Hyj dhe  jeton e sundon me ty 

në bashkim me Shpirtin Shenjt 

për të gjithë shekujt e shekujve. 
 

(Ose, për Bashkësinë rregulltare) 

 

O Zot, Hyj i jetës e i gëzimit, 

ti i ke dhuruar Kishës shën Domenik Savion 

si model të shenjtërisë rinore; 

lejoju të rinjve të rriten si ai në pastërti dhe në dashuri, 

dhe ne edukatorëve që të dimë t’i udhëheqim drejt Krishtit 

duke i angazhuar në shërbimin e mbretërisë sate. 

Nëpër Zotin tonë. 
 

Shërbesa e Fjalës: 1 Sel 5,12-24; Psalmi 119 (118); Gjn 6,1-15 

Aleluja, Aleluja 

Unë jam buka e jetës, thotë Zoti. 

Kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri, 

kush beson në mua, nuk do të ketë më etje (Gjn 6,35) 

Aleluja  
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Lutjet e besimtarëve 

Hyjit Atë, që me mirësinë e vet të mëshirshme, na bëri të rilindim në një jetë të re 

nëpërmjet ringjalljes së Jezu Krishtit, le t’ia drejtojmë me fe lutjet tona. 

 

 Na përforco në fe, o Atë. 
 

1. Për barinjtë e Kishës: që në shërbesën e tyre të privilegjojnë angazhimin e shenjtërimit të popullit të 

krishterë, të lutemi. 

 

2. Për edukatorët salezianë: që t’i kushtohen me krijimtari të ditur dhe me vendosmëri të durueshme 

formimit njerëzor e të krishterë të të rinjve, të lutemi. 

 

3. Për adoleshentët: që, të edukuar në përmbushjen e detyrave të tyre të përditshme, të përgatiten për 

përgjegjësinë e detyrës që i pret, të lutemi. 

 

4. Për të rinjtë: që në zbulimin e vlerave të një miqësie të shenjtë, të dinë të kapërcejnë çdo tundim për 

t’u mbyllur e t’i hapen me bujari nevojave të të afërmit, të lutemi. 

 

5. Për ne këtu të bashkuar në këtë mbledhje të shenjtë: që, sipas shembullit të shën Domenik Savios, t’i 

përdorim me urti e vetëdisiplinë dhuratat e çmueshme që Hyji i ka dhënë çdo njeriu, të lutemi. 

 

O Zot, burim gëzimi për ata që të duan, pranoje lutjen e përvuajtur të Kishës sate, 

që të mbështetur nga ndihma jote, çdo çast i jetës sonë të jetë një lavd i përhershëm 

i lavdisë sate. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Lutja mbi dhuratat 

 

Flija e shpëtimit që po ta kushtojmë, o Atë, 

na komunikoftë zjarrin e Shpirtit tënd 

që gjallëronte zemrën e shën Domeniko Savios. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

M. Zoti qoftë me ju. 

P. Dhe me shpirtin tënd. 

M. T’i lartësojmë zemrat. 

P. I kemi tek Zoti. 

M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë. 

P. Është punë e denjë dhe e drejtë. 

 

Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë, 

të të lavdërojmë e të të falënderojmë gjithmonë, 

o Atë i shenjtë, mbret i lavdisë së amshuar, 

nëpër Krishtin Zotin tonë. 
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Në kuvendin e hareshëm të shenjtërve 

ti bën që të shndrisë adoleshenti Domenik Savio. 

I dëgjueshëm ndaj veprimit të Shpirtit tënd, 

ai diti të përshkojë në një kohë të shkurtër, 

një rrugë të thjeshtë dhe të sigurt drejt shenjtërisë, 

në gëzimin e zemrës 

dhe në besnikërinë ndaj angazhimeve të përditshme. 

 

Dhe ne, me engjëjt e me shenjtërit që shpallin lavdinë tënde, 

i bashkojmë zërat tanë të përvuajtur, 

në himnin e lavdisë: 

 

Shenjt, Shenjt, Shenjt... 
 

Antifona e kungimit 

 

“Unë jam buka e gjallë, që zbriti prej qiellit – thotë Zoti –. 

Nëse ndokush kush ha këtë bukë, do të jetojë për amshim. 

E buka që unë do ta jap 

është trupi im për jetën e botës”. (Aleluja) (Gjn 6,51) 

 

Lutja pas Kungimit 

 

Pjesëmarrja në këtë tryezë eukaristike  

na ndihmoftë, o Atë, që ta mposhtim mëkatin 

dhe, sipas shembullit të shën Domenik Savios, 

forcoftë në ne angazhimin për  t’i bërë vëllezërit  

të jetojnë në miqësi me ty në shërbim e në gëzim. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Bekimi kremtor 

 

Hyji, Ati  ynë, 

që na ka mbledhur për të kremtuar festën e Domenik Savios, 

ju dhashtë begatinë e hirit të vet 

dhe ju bëftë të shijoni plotësinë e dashurisë së vet.  Amen 

 

Krishti Jezus, 

që na ka liruar prej mëkatit me vdekjen e vet në kryq, 

ju dhashtë guximin  

për të kërkuar mbi të gjitha miqësinë e tij.    Amen 
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Shpirti Shenjt që e bëri Domenik Savion 

apostull të palodhur mes shokëve 

ju bëftë lajmëtarë të gëzueshëm të dashurisë së tij.  Amen 
 

Dhe bekimi i Hyjit të gjithëpushtetshëm, 

i Atit e i Birit e i Shpirtit Shenjt 

ardhtë mbi ju dhe me qëndroftë përherë me ju.  Amen. 
 

Leximi i parë  1 Sel 5,12-24;  

Lexim prej Letrës së parë të Shën Palit apostull drejtuar Selanikasve 
 

Vëllezër, Ju bëjmë lutje, dëgjoni ata që veprojnë ndër ju, që kujdesen për ju në Zotin dhe që ju qortojnë; 

çmojeni dhe nderojeni me dashuri për arsye të veprimtarisë që kryejnë ndër ju! Jetoni në paqe me 

shoqi-shoqin! Ju nxisim, vëllezër, t’i qortoni ata që nuk jetojnë në rregull, jepuni zemër frikacakëve, 

ndihmojini të ligshtët, jini bujarë me të gjithë! Kini mendjen që askush të mos ia kthejë askujt të keqen 

me të keqe, por gjithmonë bëni të përparojë e mira ndër ju dhe kundrejt gjithkujt! Gëzohuni gjithmonë! 

Lutuni pa pushim! Për gjithçka falënderoni! Sepse, në lidhje me ju, ky është vullneti i Hyjit në Jezu 

Krishtin! Mos e pengoni Shpirtin Shenjt që të veprojë në ju! Profecitë mos i përbuzni! Çdo gjë shqyrtojini 

me kujdes: mbani të mirën! Çdo lloji të keqeje rrijini larg! Dhe Hyji, burimi i paqes, ai ju shenjtëroftë 

krejtësisht, dhe e tërë qenia juaj - shpirti, jeta dhe trupi - u ruajtë e patëmetë dhe e përsosur për Ardhjen e 

Zotit tonë Jezu Krishtit! Besnik është Ai që ju thërret: Ai do të bëjë ashtu! 

Fjala e Zotit. 
 

Psalmi 119, 9-12.129-130.165-166; 

Lum njeriu që ecën në Ligjin e Zotit! 

 Si do ta ruajë të pastër djaloshi udhën e vet? 

Duke i zbatuar fjalët e tua. 

 Të kërkoj me gjithë fuqinë e shpirtit tim: 

mos lejo t’u shmangem urdhërimeve të tua. 
 

Fjalët e tua i fsheha në zemrën time,  

që të mos gaboj kundër teje. 

I bekuar je, o Zot,  

ma mëso vullnetin tënd. 

 

Dashamirësit e Ligjit tënd gëzojnë paqe të madhe,  

ata askurrë nuk marrin në thua. 

Ndihmën tënde, o Zot, e pres 

dhe i mbaj urdhërimet e tua. 

Aleluja, Aleluja 

Unë jam buka e jetës, thotë Zoti. 

Kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri, 

kush beson në mua, nuk do të ketë më etje (Gjn 6,35) 

Aleluja  
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Ungjilli    Gjn 6,1-15 

L e x i mi  i  Un g j i l l i t  s h e n j t  s ip as  G j o ni t  
 

Në atë kohë, Jezusi kaloi në anën tjetër të detit të Galilesë, që quhet edhe i Tiberiadit. E 

ndiqte një shumicë e madhe, sepse shihnin mrekullitë që bënte në të sëmurë. Jezusi u ngjit 

në një kodër, ku u ul të rrijë bashkë me nxënësit e vet. Ishin afër Pashkët, e kremtja e 

judenjve. Jezusi çoi sytë dhe pa një shumicë të madhe njerëzish që po vinte tek ai e i tha 

Filipit: “Ku do të blejmë bukë që të hanë këta njerëz?” Foli kështu për ta sprovuar, sepse 

ai vetë e dinte se çka kishte në mend të bënte. “As dyqind denarë bukë - iu përgjigj Filipi - 

nuk do të dilnin mjaft për t’i dhënë secilit nga një grimë.” I tha njëri nga nxënësit, Andreu, 

i vëllai i Simon Pjetrit: “Këtu është një djalosh që ka pesë bukë elbi dhe dy peshq të 

vegjël. Por, çka janë këto për kaq njerëz?” Jezusi u tha: “Thuajuni njerëzve të ulen.” 

Në atë vend kishte shumë bar. U ulën, pra, rreth pesë mijë burra. Jezusi mori bukët, 

falënderoi dhe ua dha atyre që ishin ulur. Po ashtu edhe prej peshqve - aq sa deshën. E kur 

u nginë, u tha nxënësve të vet: “Mblidhni tepricat që të mos tresë asgjë.” I mblodhën, pra, 

dhe mbushën dymbëdhjetë shporta me copat që u tepruan atyre që hëngrën prej pesë 

bukësh elbi. Njerëzit, kur panë mrekullinë që bëri Jezusi, thanë: “Ky është përnjëmend 

Profeti që duhet të vijë në botë.” Kur Jezusi hetoi se duan të vijnë e ta kapin për ta bërë 

mbret, u tërhoq përsëri në mal, krejtësisht vetëm. 

Fjala e Zotit 
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Shenjtja Maria Domenika Mazzarello 

Virgjër dhe Bashkëthemeluese e Institutit BMN 
 

                    13 maj             Festë [pranë BMN: E kremte] 

 

 

Antifona e hyrjes (Sir 51, 18b.20) 

 

Me uratë kërkoja vazhdimisht urtinë; 

zemra ime në të e gjeti gëzimin, 

këmba ime eci udhës së drejtë, 

sepse e kërkoja që nga rinia. Aleluja 

 

Thuhet LAVDI 

 

Lutja 

 

O Atë, burim i çdo të mire, 

ti na propozon në shenjten Maria Domenika Mazzarello 

një model të shndritshëm të një jete të krishterë e rregulltare, 

për përvujtërinë e thellë dhe dashurinë e saj të zjarrtë, 

bëj që ta dëshmojmë çdo ditë, me thjeshtësinë e shpirtit,  

dashurinë tënde prej Ati. 

Nëpër Zotin tonë. 
 

ose për Bashkësinë Rregulltare: 

 

O Hyj, Ati ynë, 

që parapëlqen të përvuajturit 

dhe i mbush zemrat e thjeshta e të sinqerta 

me Shpirtin tënd Shenjt, 

dëgjoje lutjen tonë 

me kremtimin e shenjtes Maria Domenika Mazzarellos 

që ka ndarë me shën Gjon Boskon 

dashurinë për të rinjtë dhe ka themeluar me të një familje të re rregulltarësh. 

Bëj që edhe ne të jemi të ndjeshëm ndaj mësimeve të saja 

e besnikë ndaj veprimeve të saja edukative. 

Nëpër Zotin tonë. 

 

Aleluja, aleluja 
Thotë Zoti: Pranoni t’ju mësoj unë,që jam zemërbutë e i përvujtë 

dhe kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj. 

Aleluja. (Mt 11,29) 
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Lutja mbi dhuratat 

Pranoji, o Atë, dhuratat që po të paraqesim, 

shenjë e flisë sonë shpirtërore; 

dhe me ndërmjetësinë e shenjtes Maria Domenika 

që na e dhurove si mësuese jete, 

bëj që në punën tonë të përditshme 

t’i përgjigjemi me gëzim thirrjes tënde. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Prefacioni 

 

M. Zoti qoftë me ju. 

P.  Dhe me shpirtin tënd. 

M. T’i lartësojmë zemrat. 

P.   I kemi te Zoti. 

M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë. 

P.   Është punë e denjë dhe e drejtë. 

 

Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë 

të të lavdërojmë dhe të të falënderojmë ty, o Zot, 

Atë i shenjtë, Hyj i mirësisë së pakufishme. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

 

Në shenjten Maria Domenika Mazzarello 

virgjër e urtë dhe syçelur, ti bëre të shkëlqejë 

besnikëria e kujdesshme, e mirësia e durueshme 

përvujtëria e sinqertë e varfëria vepruese 

dëgjesa e gëzueshme dhe lëshimi plot besim. 

 

Nëpërmjet Shpirtit tënd e thirre të themelojë  

me Shën Gjon Boskon një familje të re rregulltarësh 

për t’u dhënë të rinjve një shenjë të dashurisë tënde të pakufishme 

që na ke dhuruar në Krishtin Birin tënd. 

 

E ne, të bashkuar në galdim vëllazëror, 

të lëvdojmë, o Atë, e të bekojmë, 

dhe me të gjithë shenjtërit e qiellit 

shpallim  lavdinë tënde. 

 

Shenjt, Shenjt, Shenjt... 
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Lutja e Kungimit 

 

O Hyj, Ati ynë, 

pjesmarrja në këtë tryezë eukaristike 

sipas shembullit të Shenjtes Maria Maxarelo 

ushqeje dëshirën tonë për Ty, 

e mira e vetme dhe më e madhe, 

ndërtoje dashurinë vëllazërore, 

dhe rrite gëzimin tonë 

që t’u shërbejmë vëllezërve. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë.  
 

 

Bekimi e kremte 

 

O Hyj, Ati ynë 

që na ke mbledhur për të kremtuar 

festën e shenjtes Maria Domenika, 

bëj që të jetojmë gjithmonë 

me përvujtëri e dashuri ungjillore.  

AMEN 

 

Krishti i ringjallur 

që e bëri Nënë Maxarelon pjesëmarrëse  

të misterit të tij të vuajtjes dhe lavdisë, 

le ta shndërrojë jetën tonë 

në një kusht të gëzueshëm dhe të frytshëm mirësie. 

AMEN 

 

Shpirti Shenjt 

që në Maria Domenika Maxarelon 

ka derdhur dhuratat e mëshirës dhe këshillës, 

le t’ju bëjë të palodhur në kërkimin e Hyjit 

dhe në shërbimin e Kishës. 

AMEN 

 

Dhe bekimi i Hyjit të gjithëpushtetshëm 

Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjt 

ardhtë mbi ju dhe qëndroftë përherë me ju. 
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Lutjet e besimtarëve 

 

Vëllezër e motra shumë të dashur, ndërsa i paraqesim falënderimin tonë Atit që 

është në qiell për gjërat e mrekullueshme që bëri me anë të shenjtes Maria 

Domenika Mazzarellos, të kërkojmë për Kishën, për njerëzimin dhe për të gjithë 

ne këtu të pranishëm, mirësitë e dashurisë së saj. 

 

O Atë i mirësisë, na dëgjo. 
 

1. Për Kishën e shpërndarë në gjithë botën: që në bindjen ndaj Shpirtit Shenjt, të mirëpresë fuqinë e 

Ungjillit të Krishtit për t’i ushqyer kulturat e tokës sonë, të lutemi. 

 

2. Për edukatorët e krishterë: që të angazhohen me bujari për t’i drejtuar të rinjtë e kohës sonë drejt një 

pjekurie më të vetëdijshme të fesë dhe për një dëshmi më të gjallë të krishterë, të lutemi. 

 

3. Për gratë: që të bashkëpunojnë me guxim në zgjidhjen e problemeve jetësor të kohës sonë, që të vënë 

në lëvizje një shoqëri më të drejtë, të bazuar mbi vlerat e mëdha të jetës dhe bashkëjetesës njerëzore, të 

lutemi. 

 

4. Për bijat e Zojës Ndihmëtare: që me shembullin e Shenjtes Maria Domenika Mazzarellos, të rriten të 

bashkuara me Krishtin dhe, të vëmendshme ndaj veprimit të Shpirtit, të punojnë pa u lodhur për të 

mirën e të rinjve që u janë besuar, të lutemi. 

 

5. Për ne, që marrim pjesë në këtë Eukaristi: që të dimë ta marrim nga një burim i pashtershëm jete 

forcën për të bërë me dëshirë vullnetin e Zotit, të lutemi. 

 

Pranoji me mirësi, o Atë, lutjet që po të paraqesim në këtë festë të Shenjtes Maria 

Domenika Mazzarello; ndërsa kremtojmë në të misterin e njerëzimit të ripërtërirë 

në Krishtin, bëj që t’u jemi besnikë angazhimeve të pagëzimit, që ty të të pëlqejmë 

në qëllime dhe vepra. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

 

 

Leximi i parë 

1 Kor 1,26-31  

Lexim prej Letrës së parë të Shën Palit apostull drejtuar Korintasve  

 

Vëllezër, pleqëroni kush jeni ju që e morët thirrjen e Hyjit? S’ka ndër ju shumë të dijshëm për sy të 

njerëzve, as shumë të fuqishëm, as shumë bujarë!  Por, Hyji zgjodhi të marrët në sy të botës për t’i 

turpëruar të mençurit dhe të dobëtit në sy të botës i zgjodhi Hyji, për t’i turpëruar të fortët; dhe jo bujarët 

e botës e të përbuzurit i zgjodhi Hyji, mu edhe ata që nuk janë, që t’i asgjësojë ata që janë,  në mënyrë që 

asnjë njeri të mos mburret para Hyjit. Po, Ai bëri “që ju të jeni” në Krishtin Jezus, i cili u bë për ne dije që 

vjen prej Hyjit, drejtësi, shenjtërim dhe shpërblim,  siç thotë Shkrimi shenjtë: ‘Kush mburret, le të 

mburret në Zotin.’  

Fjala e Zotit! 
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Psalmi (52, 10-11) 

Shprësoj gjithmonë në mirësinë e Zotit 

 
E unë porsi ulliri i gjelbër në Shtëpinë e Hyjit,  

shpresoj në mirësinë e Hyjit 

për amshim e në shekuj të shekujve. 

 

Do të të lavdëroj përherë që veprove ashtu,  

shpresën do ta vë në Emrin tënd sepse është i mirë 

në sy të besimtarëve të tu. 

Aleluja, Aleluja 

Thotë Zoti: pranoni t’ju mësoj unë që jam zemërbutë e i përvuajtur. Kështu do të gjeni pushim për 

shpirtrat tuaj.  

Aleluja 
 

Ungjilli   Lk 10,21-28 

L e x i mi  i  Un g j i l l i t  s h e n j t  s ip as  L u kë s  

 

Në atë kohë Jezusi, nën ndikimin e Shpirtit Shenjt, klithi plot hare: “Të madhëroj, o Atë, 

Zotërues i qiellit e i tokës, pse ua fshehe këto të urtëve e të mençurve e ua zbulove të 

vegjëlve! Po, o Atë, pse ty të pëlqeu kështu! Gjithçka më dorëzoi im Atë! Askush nuk e di 

kush është Biri, përveç Atit, dhe kush është Ati, përveç Birit dhe atij, kujt Biri do t’ia 

zbulojë.” Pastaj u kthye kah nxënësit dhe u tha atyre veçanërisht: “Lum sytë që shohin çka 

po shihni ju! Juve po ju them: shumë profetë e mbretër dëshiruan të shohin çka po shihni 

ju, por nuk panë; të dëgjojnë çka po dëgjoni ju, por nuk patën fat të dëgjojnë.” Dhe ja, u 

ngrit një dijetar Ligji dhe, me qëllim që ta provojë, e pyeti: “Mësues, çka duhet të bëj për 

të fituar jetën e pasosur?” “Çka shkruan në Ligj? - iu përgjigj Jezusi - Si lexon atje?” 

Dijetari iu përgjigj: “‘Duaje Zotin, Hyjin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin 

tënd, me gjithë fuqinë tënde, dhe me gjithë mendjen tënde edhe ‘të afërmin tënd porsi 

vetveten!’“ 
28

 Jezusi i tha: Mirë u përgjigje! Vepro kështu dhe do të jetosh!” 

Fjala e Zotit 
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Zoja e Fatimës   
        

                                              15 maj                Përkujtim jo i detyrueshëm 
 

Lutja 

 

O Hyj, ti ke dashur që Maria, nëna e Birit tënd, të ishte edhe Nëna jonë; bëj që, 

duke këmbëngulur në pendesë dhe në lutje për shpëtimin e botës, të punojmë me të 

gjitha forcat për rritjen e mbretërisë së Krishtit. Ai është Hyj. 

 

 
 

 
 

Shën Luigj Orioni 
 

Meshtar 

themelues i Veprës së Vogël të Provanisë Hyjnore  
 

                                                                 16 maj            Përkujtim jo i detyrueshëm 
            

 

ANTIFONA E HYRJES (krh. Lk 4, 18) 

 

Shpirti i Zotit është mbi mua sepse Ai më shuguroi! Ai më dërgoi t’u kumtoj të vobektëve Ungjillin. 

 

Lutja 

 

O Hyj i mëshirës së pafundme, 

ti i ke dhënë të lumit Luigj Orione, meshtar, 

t’i shërbejë Krishtit Birit tënd 

në personin e të varfërve dhe të rinjve; 

bëj që edhe ne të ushtrojmë veprat e mëshirës, 

dhe të përjetojmë çdo ditë 

ëmbëlsinë e dashurisë sate prej Ati. 

Nëpër Zotin tonë. 
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Lutjet e besimtarëve 

Hyji i jep popullit të tij Shenjtërit si modele dhe ndërmjetës tanë. Plot me besimin 

se ai do të na japë gjithçka që me fe i kërkojmë për të mirën tonë të vërtetë, të 

lutemi. 

 

O Atë i shenjtë, na dëgjo! 

1. Për Kishën: që në angazhimin e vet për nxitjen njerëzore e të krishterë, të privilegjojë të shtypurit, të 

përvuajturit, të varfrit, të mënjanuarit, të lutemi. 

 

2. Për boten: që shëlbimi i sjellë prej Krishtit ta zhdukë të keqen, të shërojë përçarjet e të mposhtë çdo 

egoizëm, të lutemi. 

 

3. Për të krishterët: që të angazhohen për ta lehtësuar peshën e vuajtjes dhe vetminë së atij që nuk është 

i dashur, të lutemi. 

 

4. Për ato që jetojnë përvojën e dhimbjes: që (sidomos në këtë kohë krezhmësh) ta ndiejnë të gjallë e 

vepruese praninë e Krishtit mjek të shpirtrave dhe të trupave, të lutemi. 

 

5. Për ne: që, besnikë ndaj mësimit të ungjillit, të dimë të nxjerrim prej kësaj Eukaristi forcën e 

nevojshme për të praktikuar veprat e mëshirshme, të lutemi. 

 

O Zot Hyji ynë, ti nuk lë kurrë që Kishës tënde t’i mungojnë nxënësit besnikë të 

Birit tënd që është bërë gjithçka për të gjithë; me ndërmjetësinë e të lumit Luigj 

Oriones, pranoji lutjet tona, që të mund të vazhdojmë të përjetojmë praninë tënde 

prej Ati. Po ta kërkojmë këtë nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Lutja mbi dhuratat 

 

Bëj, o Atë, që t’i bashkojmë kushtet tona me flinë e Birit tënd me atë 

dashuri ndaj vëllezërve që e bëri shën Luigj Orionin meshtar të 

kushtonte vetveten bashkë me Krishtin për shëlbimin e njerëzve. Nëpër 

Krishtin Zotin tonë. 
 

 

PREFACIONI 

 

M. Zoti qoftë me ju. 

P.  Dhe me shpirtin tënd. 

M. T’i lartësojmë zemrat. 

P.   I kemi te Zoti. 

M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë. 

P.   Është punë e denjë dhe e drejtë. 
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Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë 

të të lavdërojmë dhe të të falënderojmë ty, o Zot, 

për mëshirën tënde të pakufi,  që në Provaninë tënde bën që gjithçka të ndihmojë 

për të mirën e bijve të tu, nëpër Jezu Krishtin Zotin tonë. 

Shën Luigj Orioni meshtar, i ndezur prej dashurisë sate, ungjillëzoi njerëzit duke i 

bashkuar me Kishën tënde nëpërmjet veprave të dashurisë. 

Model i dëgjesës dhe i dashurisë ndaj Kishës, veproi që t’i shtrëngonte të gjithë me 

lidhjen tejet tëëmbël të besnikërisë ndaj Papës, që të bëhet vetëm një Vathë nën një 

Bari të vetëm. 

Për këto dhurata të Provanisë sate, po të lartësojmë e të lavdërojmë, duke kënduar 

të bashkuar në dashurinë e Krishtit, bashkë me engjëjt dhe me shenjtërit, himnin e 

lavdisë sate. 

Shenjt, Shenjt, Shenjt 
 

Antifona e Kungimit  (Gjn 13, 35) 

Nëse e doni njëri-tjetrin, të gjithë do t’ju njohin se jeni nxënësit e mi”. 

 

Pas Kungimin 

Jepu bijve të tu, o Zot, të ushqehen gjithmonë me bukën e jetës dhe 

kelkun e shpëtimit, që e mbajtën shën Luigj Orionin meshtar në 

angazhimin për të përtërirë gjithçka në Krishtin. Ai jeton e sundon në 

shekuj të shekujve. 
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Shën Leonard Murialdo 
Meshtar dhe themelues i Kongregatës së Shën Jozefit 

 

                                      18 maj             Përkujtim jo i detyrueshëm 
 
 

Antifona e hyrjes 
 

«Lërini fëmijët të vijnë tek unë - thotë Zoti -, 

e mos i ndaloni, sepse atyre u përket Mbretëria e Hyjit!» (Aleluja) 

(Mk 10,14) 

 

 

Lutja 

O Hyj, burim i çdo të mire, në shën Leonard Murialdon 

u ke dhënë jetimëve një atë dhe të rinjve punëtorë një udhëheqës: 

me ndërmjetësinë e tij bëj që ne të ndjekim urdhrat e dashurisë sate 

në shërbimin ndaj vëllezërve tanë. Nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin. 
 

 

Lutjet e besimtarëve 

 

Vëllezër shumë të dashur, ëmbëlsisht të tërhequr nga ajo dashuri e pafund dhe 

personale me të cilën Hyji na do, le t’ia drejtojmë atij, me ndërmjetësinë e shën 

Leonard Murialdos, lutjen tonë të zjarrtë. 

 

Në dashurinë tënde na dëgjo, o Zot. 
 

1. Për papën dhe të gjithë ipeshkvinjtë: që, besnikë ndaj shërbimit apostolik, ta udhëheqin me dashuri të 

zellshme popullin e Hyjit, të lutemi. 

 

2. Për botën e punës: që, në dritën e parimeve të ungjillit, të ngrihet dinjiteti i krishterë i njeriut në 

drejtësi dhe në dashuri, të lutemi. 

 

3. Për të rinjtë: që të jenë të shumtë ata që i përgjigjen ftesës së Krishtit për ta angazhuar jetën e tyre 

për të mirën e vëllezërve, të lutemi. 

 

4. Për bashkësitë e krishtera: që të mbështetura nga siguria e dashurisë së Hyjit, t’i përballojnë 

vështirësitë e jetës duke e pranuar kthjelltësisht vullnetin e tij, të lutemi. 

 

5. Për të gjithe ata që i kushtohen veprimtarive politike, shoqërore dhe sindikaliste: që të jenë ndërtues 

të një bote më të drejtë e më vëllazërore, të lutemi. 

 



41 

 

6. Për ne të bashkuar në këtë mbledhje të shenjtë: që, të përtërirë nga misteri që po kremtojmë, të jemi 

të qëndrueshëm në fe dhe dashuri, të lutemi. 

 

O Atë, me ndërmjetësinë e Shën Leonard Murialdos që t’u kushtua ty me një 

kushtim të përsosur dhe u mundua për të mirën e popullit të tij, na jep gëzimin që 

t’i shohim të plotësuara lutjet tona. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

 

 
Lutja mbi dhuratat 

 

Pranoji, o Atë, dhuratat që po t’i kushtojmë 

në përkujtim të shën Leonardit: 

flija në të cilën marrim pjesë na dhashtë plotësinë e mëshirës sate. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Antifona e Kungimit (1 Gjn 4,21) 

Prej tij e kemi edhe këtë urdhër: 

Kush e do Hyjin, duhet ta dojë edhe vëllain e vet. 

 

 

Pas Kungimin 

O Hyj Ati ynë, në këtë sakramet na ke dhuruar forcën e Shpirtit tënd: 

bëj që edhe ne, me dëgjimin e fjalës dhe pjesëmarrjen në bukën e jetës, 

të mund të shfaqim, sipas shembullit të shën Leonardit, 

dashurinë kundrejt të varfërve dhe zellin për të vërtetën. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
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Virgjëra Mari, Zoja Ndihmëtare 

 
Pajtore kryesore e Shoqërisë së shën Françeskut të Salezit, 

e Institutit të Bijave të Zojës Ndihmëtare 
dhe e Institutit shekullar të vullnetareve të Don Boskos 

 

                                                          24 maj                                                 E kremtë 
 

 

Antifona e hyrjes (Jt 13,18b.19) 

E bekuar je ti, o Virgjër Mari, 

prej Hyjit të Tejetlartë, 

më shumë se të gjitha gratë e tokës;  

ai ka lartësuar emrin tënd aq sa në gojën e të gjithëve, 

do të jetë gjithmonë lavdia jote. (Aleluja).  

 

Thuhet LAVDI 

 

Të lutemi 

O Zot, Hyji ynë, ti e ke bërë Marinë Virgjër 

nënë e ndihmë të të krishterëve; 

me ndërmjetësinë e saj jepi Kishës forcën e Shpirtit tënd 

për të përballuar me dituri e dashuri të gjitha provat, 

e për të marrë pjesë që tani në fitoren e Krishtit, Birit tënd. 

Ai është Zot, dhe jeton e sundon me Ty 

në bashkim me Shpirtin Shenjt, për të gjithë shekujt e shekujve. 
 
Thuhet BESOJ 

 

Lutja mbi dhuratat 

 

Pranoji, o Atë, lutjet e dhuratat që populli yt po të paraqet 

në të kremten e Virgjrës Mari, ndihma e të  krishterëve; 

me ndërmjetësimin e saj jepna ne 

që të rritemi në fe, në shpresë dhe në dashuri 

për të qenë gjithnjë e më të ngjashëm me Krishtin Zot, 

që ka dhënë vetveten për jetën e botës. 

Ai jeton e sundon në shekuj të shekujve. 
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Prefacioni 

 

M. Zoti qoftë me ju. 

P.  Dhe me shpirtin tënd. 

M. T’i lartësojmë zemrat. 

P.  I kemi te Zoti. 

M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë. 

P.  Është punë e denjë dhe e drejtë. 
 

 

 

Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë të të falemi nderit, 

është e bukur ta lartësojmë emrin tënd, 

o Atë i shenjtë, Hyj i gjthëpushtetshëm dhe i amshuar. 

 

Ne të lëvdojmë, të bekojmë, të nderojmë 

në të kremten e Virgjrës Mari, ndihma e të krishterëve. 

Shërbëtorja jote e përvuajtur, model i çdo virtyti, 

i është përgjigjur plotësisht planit tënd të dashurisë, 

duke bashkëpunuar, me dëgjesën e fesë dhe dashurinë e zjarrtë, 

në veprën e Krishtit shpëtimtarit tonë. 

 

E bashkuar me të në lavdi, vazhdon misionin e tij ndaj Kishës: 

me kujdes amënor ndihmon dhe u qëndron pranë bijve të saj 

në luftëra dhe në rreziqe, ndërsa ecin drejt Jerusalemit qiellor. 

 

Për këtë dhuratë të dashamirësisë sate 

qielli dhe toka bashkohen me galdim 

për të kënduar një këngë të re: 

 

Shenjt, Shenjt, Shenjt... 
 

 

Antifona e Kungimit (Gjn 2,1.5) 

Të giitha breznitë do të më quajnë të lumtur, 

sepse Hyji shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë. 

Unë jam shërbëtorja e Zotit: më ndodhtë siç the ti! (Aleluja) (Lk. 1,48.38) 
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Lutja pas Kungimit 

O Atë, ti na ke ushqyer me bukën qiellore, 

me Jezu Krishtin, të lindur prej Virgjrës Mari 

dhe të ringjallur si fryt i parë i krijimit të ri, 

bëj që të ecim drejt teje në risi jete 

dhe të bashkëpunojmë për ardhjen e mbretërisë sate. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Lutjet e besimtarëve 

 
 

Hyji ka dashur që Nëna e Birit të tij të ishte plot me hir. Të lutemi që ta bëjë 

pjestare të kësaj pasurie Kishën dhe të gjithë njerëzit vullnetmirë. 

 

 Përkrahe Kishën tënde, o Zot. 

 
1. Për Kishën e përhapur në të gjithë tokën: që e mbështetur nga prania e Shpirtit Ngushëllues, t’ia 

përshtatë jetën e vet ungjillit që shpall, të lutemi. 

 

2. Për paqen mes popujve: që të kapërcehet çdo formë ndarjeje dhe, në respekt ndaj kulturave të 

ndryshme, të nxiten vlerat thelbësore të familjes njerëzore, të lutemi. 

 

3. Për Familjen Saleziane: që duke e përtërirë çdo ditë devotshmërinë e vet për Zojën Ndihmëtare, të 

gjejë gjithmonë energji të reja për ta vazhduar misionin e vet në Kishë e në shoqëri, të lutemi. 

 

4. Për ata që i kushtohen kujdesit ndaj të moshuarve, ndaj të vuajturve e ndaj të mënjanuarve: që sipas 

shembullit të Marisë, të jenë shenjë e kujdesit të Krishtit ndaj vëllezërve, të lutemi. 

 

5. Për prindërit: që në dritën e familjes së Nazaretit, t’i edukojnë me dituri fëmijët për një rritje 

njerëzore e të krishterë, të lutemi. 

 

6. Për ne që kremtojmë këtë festë: që si Maria Virgjër të jemi të qëndrueshëm në fe, të fortë në shpresë, 

të zellshëm në dashuri, të lutemi. 

 

O Hyj, Atë i mëshirshëm, dëgjoji lutjet tona, dhe me ndërmjetësinë e së lumes 

Virgjër Mari, Ndihma e të krishterëve, bëj që të përparojmë në fe, në shpresë e në 

dashuri, për të jetuar çdo ditë sipas vullnetit tënd. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
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Leximet e Meshës së Zojës Ndihmëtare 
 

Leximi i parë  (Zb 12,1.3a.7-12a.17) 
 

Lexim prej Zbulesës së Shën Gjonit apostull 

 

Në qiell u duk një shenjë e madhërueshme: një Grua e veshur me diell, me hënë nën 

këmbë, në kokë kezën me dymbëdhejtë yje! Pastaj në qiell u duk edhe një shenjë tjetër: 

Ja, Dragoi! I madh, i zjarrtë, me shtatë kokë e dhjetë brirë! Atëherë filloi lufta në qiell: 

Mikaeli dhe engjëjt e tij luftonin kundër Dragoit. Me engjëjt e vet edhe Dragoi ra në 

luftë, por nuk fitoi: për ta nuk pati më vend në qiell! Dhe, Dragoi i madh, Gjarpër i 

vjetër - që quhet Djall - Satani, ngashnjyesi i mbarë botës, u hodh poshtë! U hodh poshtë 

në tokë ai dhe engjëjt e tij bashkë me të u plandosën! Atëherë dëgjova një zë të madh në 

qiell, që thoshte: »Ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe e Mbretërisë së Hyjit tonë 

dhe e sundimit të Krishtit të tij! Sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë që ditë e 

natë i padiste para Hyjit tonë. Por ata e mundën me fuqi të gjakut të Qengjit dhe në saje 

të dëshmisë së vet: nuk e deshën jetën e vet aq sa ta donin vdekjen. Prandaj galdo, o 

qiell, galdoni edhe ju, o qiellorë të gjithë! Atëherë Dragoi, i hidhëruar kundër Gruas 

shkoi e zuri luftë kundër tepricës së pasardhësve të saj, kundër atyre që mbajnë 

urdhërimet e Hyjit dhe e ruajnë dëshminë e Jezusit. 

Fjala e Zotit. 

 

Psalmi  (Zb 15,3b-4) 

Ta lavdërojmë Zotin me këngë gëzimi. 
 

Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, 

o Zot, Hyj, o i Gjithëpushtetshëm! 

Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, 

o Mbreti i popujve! 

 

Kush të mos të të druajë ty, o Zot, 

dhe kush të mos e lavdërojë Emrin tënd?! 

Ti i vetmi, je Shenjti! 

 

Të gjitha kombet do të vijnë 

dhe do të adhurojnë para Teje, 

sepse Gjyqet e tua u dëftuan të drejta! 
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Lexim prej Letrës së Shën Palit apostull drejtuar Galatasve  
(Gal.4,4-7) 
 

Vëllezërit, kur erdhi koha e caktuar, Hyji dërgoi Birin e vet, të lindur prej gruaje, të 

nënshtruar Ligjit, që t’i shpërblente të nënshtruarit e Ligjit, që ne ta fitonim bijësinë në 

shpirt. E, nga që vërtet jeni bij: Hyji e dërgoi në zemrat tona Shpirtin e Birit të vet, i cili 

gërthet: Abba - o Atë! Këndej, më nuk je skllav, por bir; e, pasi je bir, atëherë, për 

vullnet të Hyjit, je edhe trashëgimtar. 

Fjala e Zotit 

 
Aleluja, Aleluja 

O Nënë e lume dhe Virgjër e papërlyer 

ndërmjetëso për ne, tani e përgjithmonë  pranë Zotit Hyjit tonë. 

Aleluja. 

 

Leximi i Ungjillit të shenjtë sipas Gjonit (Gjn 2, 1-11) 

  

Në atë kohë po bëhej një dasmë në Kanë të Galilesë. Aty ishte edhe nëna e Jezusit. Në 

dasmë ftuan edhe Jezusin e nxënësit e tij. 3 Kur u mbaroi vera, nëna e Jezusit i tha: “Nuk 

kanë më verë!”. E Jezusi i tha: “Moj burrneshë, a është punë për ne? Ende nuk erdhi 

koha ime!”.  Nëna e tij u tha shërbyesve: “Bëni gjithçka t’ju thotë!”.  Ishin aty të vëna 

gjashtë enë guri që shërbenin për larje të rëndomta të judenjve. Secila zinte dy apo tri 

masë. Jezusi u tha shërbyesve: “Mbushni enët me ujë!”.  Ata i mbushën deri në grykë. 

“Merrini tani - u tha atëherë - e çojani kryetarit të tryezës”. Ata ia çuan. Kur kryetari i 

tryezës e kërkoi ujin e kthyer në verë - e nuk e dinte nga vinte - shërbyesit, që e kishin 

mbushur ujin, e dinin - kryetari i tryezës e thirri dhëndrin dhe i tha: “Çdo njeri më parë 

vë në tryezë verën e mirë e, kur t’i nxehë pija, sjell verë më të keqe. Ti e paske ruajtur 

verën e mirë deri tani!”.  Kjo qe mrekullia e parë e Jezusit, të cilën e bëri në Kanë të 

Galilesë; e dëftoi lavdinë e vet dhe nxënësit e tij besuan në të.  

Fjala e Zotit! 
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I Lumi Jozef Kovalski 
Meshtar, Martir 

 

                                29 maj                    Përkujtim  

 
Nga përbashkorja e martirëve: për një martir  osë nga përbashkorja e barinjve 
 

O Hyj Atë, që ke ngjallur në të lumin Jozef, meshtar, dëshirën për 

shenjtëri dhe gatishmërinë që të kushtojë jetën për dashuri të Krishtit, 

me ndërmjetësinë e tij na jep hirin t’i jemi besnikë thirrjes sonë dhe ta 

duam kryqin, që është udha e shpëtimit. Nëpër Zotin tonë. 

 
 

 

Shtjefen Sandor 
Rregulltar martir 

 

                                                                        8 qershor                     Përkujtim  

Nga përbashkorja e martirëve: për një martir 

O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, që i ke dhënë të lumit martir 

Shtjefnit, hirin që të kushtojë jetën e vet për të mirën e të rinjve, duke 

përballuar me fe provat dhe përndjekjet, bëj që edhe ne, me 

ndërmjetësimin e tij, të veprojmë gjithmonë në shërbim të së vërtetës, 

për t’ua bërë të njohur të gjithëve Ungjillin e gëzimit. Nëpër Zotin tonë. 

 
 

I Lumi Françesk Kesi 
laik dhe 4 shokë, martirë 

 

                                       12 qershor        Përkujtim jo i detyrueshëm 

Nga përbashkorja e shumë martirëve 

O Hyj, që u ke dhënë të lumëve Françesk dhe shokë martirë hirin e 

shenjtërisë në kohën e rinisë; përtëriji punët e mrekullueshme të Shpirtit 

tënd në mënyrë që edhe ne, për dashuri ndaj teje, të përballojmë çdo 

kundërshti, dhe të ecim me entuziazëm drejt teje, që je jeta e vërtetë. 

Nëpër Zotin tonë. 
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Shën Jozef Kafaso 
 Meshtar 

 

                                             24 qershor                      Përkujtim    
     
 
Nga përbashkorja e barinjve; osë nga përbashkorja e shenjtërve: për një shenjt e dashurisë. 

 

Antifona e hyrjes (Dan 12,3) 

Dijetarët do të shkëlqejnë porsi kthjelltësia e kupës qiellore, 

e ata që ua kanë mësuar shumë njerëzve drejtësinë, 

do të shkëlqejnë porsi yjet në amshimin e përhershëm. 

 

 

Lutja 

 

O Hyj, Atë i mirësisë së pafund, 

ti i ke dhënë shën Jozef Kafasos, meshtarit tënd, 

dhurata të jashtëzakonshme të dashurisë dhe të dijes 

për të formuar në shkollën e Ungjillit 

shërbëtorë të Fjalës dhe të faljes: 

na jep, me ndërmjetësinë e tij, ndjenja mëshire vëllazërore, 

për të ecur në shenjtëri dhe drejtësi në të gjitha ditët e jetës sonë. 

Nëpër Zotin tonë. 
 

 

Lutjet e besimtarëve 

 

 

Hyji i ka nxiturit shenjtërit si shenja të gjalla të Krishtit dhe mrekulli të shpirtit. 

Të udhehequr nga fjala e Hyjit, t’ia drejtojmë Atij lutjen tonë. 

 

Na jep, o Zot, mëshirën tënde. 
 

1. Për barinjtë e Kishës, meshtarët dhe diakonët: që të bëhen të gatshëm ndaj vëllezërve 

me mirësi, duresë dhe urti, për rritjen e çdo bashkësie të krishterë, të lutemi. 

 

2. Për çdo vëlla dhe motër që takojmë në ecjen tonë: që të gjejnë gjithmonë në ne 

mirëkuptim dhe ndihmë, të lutemi. 
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3. Për ata që në Kishë kanë detyrën të mësojnë të tjerët: që të dinë të ndriçojnë mendjen 

dhe zemrën në imitim të shën Jozef Kafasos, të lutemi. 

 

4. Për ata që përgatiten për të qenë mbarështues të Fjalës dhe të faljes: që të mësojnë të 

imitojnë Krishtin që ka ardhur për të shëruar zemrat e thyera dhe nevojtare për falje, të 

lutemi. 

 

5. Për ne që marrim pjesë në këtë Eukaristi: që, të ushqyer nga fjala dhe të mbështetur 

nga Buka e jetës, të bëhemi gjithmonë të gatshëm dhe të hapur ndaj nevojave të 

vëllezërve, të lutemi. 
 

Shikoje, o Atë, Kishën tënde që kremton në Shenjtërit mrekullitë e tua të mirësisë e 

të hirit, dhe pranoji lutjet tona që të ecim në rrugën e ungjillit të gjithë ditët e jetës 

sonë. Po ta kërkojmë këtë nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

 

Mbi dhuratat 

 

Pranoji, o Atë, dhuratat dhe lutjet 

e kësaj mbledhjeje të shenjtë, 

që, të pajtuar plotësisht 

në flinë e Birit tënd, 

të bëhemi dëshmitarë të dashurisë sate për ne. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

 

Prefacioni 

 

Zoti qoftë me ju. 

Dhe me shpirtin tënd. 

M T’i lartësojmë zemrat. 

I kemi te Zoti. 

Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë. 

Është punë e denjë dhe e drejtë. 
 

Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë, 

është detyrë e jona dhe burim shëlbimi, 

të të lavdërojmë dhe të të falënderojmë gjithmonë, 

o Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, 

nëpër Krishtin, Zotin tonë. 
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Ti i dhuron Kishës sate 

gëzimin për të kremtuar përkujtimin e 

shën Jozef Kafasos, 

me shembujt e tij e forcon, 

me mësimet e tij e mëson, 

më ndërmjetësinë e tij e mbron. 

 

Për këtë dhurat të mirësisë sate, 

të bashkuar me engjëjt dhe shenjtërit, 

me një zë të vetëm 

le të shpallim  himnin e lavdisë sate: 
 

Shenjt, Shenjt, Shenjt... 

 

 

Antifona e Kungimit (Lk 6,36-37a.c. 38a) 

 

Thotë Zoti: «Bëhuni edhe ju të mëshirshëm 

sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm. 

Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni! 

Falni e do të gjeni falje! 

Jepni e do t’ju jepet!» 

 

Pas Kungimit 

 

O Atë, që na ke bërë të gostisurit e tu, 

bëj që të imitojmë shembullin e shën Jozef Kafasos, 

që t’u kushtua ty me gjithë zemer 

dhe u angazhua në mënyrë të palodhur 

për të këshilluar vëllezërit në dyshim dhe në provë. 

Për Krishtin Zotin tonë. 
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E Lumja Maria Romero Meneses 
Virgjër 

 
                                                      7 korrik               Përkujtim jo i detyrueshëm 

                                                                                                 [pranë BMN: Përkujtim]   
 

Lutja 

O Hyj, burim i çdo ngushëllimi, që gjithmonë na del përpara me 

dhuratat e shumta të dashurisë sate, me ndërmjetësimin e së lumes 

Maria Romero, virgjër, bëj që të përjetojmë ëmbëlsinë e ngushëllimeve 

të Shpirtit për t’i përhapur me hare të krishterë dhuratat e mirësisë sate. 

Nëpër Zotin tonë. 
 

 

Lutjet e besimtarëve 

 

Atit, burimit të çdo shenjtërie, le t’ia drejtojmë me besim lutjen e bijve që të mund 

ta pranojmë ftesën në shenjtëri që shkëlqen në jetën e së lumes Maria Romero. 
 

Dëgjo lutjen tonë 

 
1. Për Kishën e Hyjit, që shkëlqen prej shenjtërisë së bijve të vet: që ta mbajë të gjallë zjarrin 

apostolik dhe pasionin misionar në shërbim të të fundëve dhe të rinjve të varfër e të braktisur, të 

lutemi. 

 

2. Për Familjen Saleziane, që, duke marrë shembull prej dëshmisë së jashtëzakonshme apostolike 

dhe edukative të së lumes Maria Romero, të shprehur në një përkushtim të admirueshëm ndaj të 

rinjve dhe të pasuruar nga dhanti artistike e muzikore, të dijë ta shpallë me gëzim dhe krijimtari 

ungjillin e lumturive, të lutemi. 

 

3. Për popujt e varfër dhe të shtypur, që të gjejnë burra e gra që si motër Maria Romero të dinë të 

ngijnë të uriturit, t’u japin dinjitet të mënjanuarve, të veshin ata që janë të zhveshur dhe të 

përballojnë çdo moskuptim me fe të madhe e shpresë të zjarrtë, të lutemi. 

 

4. Për të gjithë edukatorët, që, duke shikuar motër Maria Romeron, si një shembull gjenialiteti 

origjinal dhe pasioni edukativ, nëpërmjet gjesteve dhe fjalëve të jenë shenjë e dashurisë së 

kujdesshme të Atit, të lutemi. 

 

 

O Zot Jezus, Ti e ke zgjedhur motër Maria Romeron  

të të ndjekë në rrugët e dhurimit falas të vetvetes. 

Të lëvdojmë sepse të varfrit kanë soditur në të 

fytyrën tënde të ëmbëlsisë dhe besimit. 
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Drejtoje jetën tonë në rrugë dashurie 

dhe na hap ndaj çdo dhurate tënde për të qenë edhe ne vetë dhuratë për të gjithë. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

 

Mbi dhuratat 

 

Bekoji, o Zot, dhuratat që po t’i kushtojmë në kujtim të së lumes Maria Romero, 

dhe përtërije thellësisht shpirtin tonë, që, të lirë prej tharmeve të së keqes, të 

jetojmë një jetë të re, në dritën e ungjillit. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

 
Pas Kungimit 

 

Kungimi në sofrën e trupit dhe të gjakut të Birit tënd na largoftë, o Zot, prej 

joshjes së gjërave që kalojnë, dhe sipas shembullit të së lumes Maria Romero na 

ndihmoftë të rritemi në dashurinë tënde për të gëzuar në qiell pamjen e fytyrës 

sate. Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
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I Lumi August Çartoriski 
                                            meshtar  
                 

                                                               2 gusht                       Përkujtim jo i detyrueshëm 
 

 

Nga përbashkorja e shenjtërve (për rregultarët); osë nga përbashorja e barinjve 

 

O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i mëshirshëm, që e ke thirrur të lumin 

August, meshtar, në ndjekjen e Birit tënd, i cili nga i pasur u bë i varfër, 

bëj që, të nxitur prej shembullit të tij dhe të dëgjueshëm ndaj veprimit të 

Shpirtit Shenjt, të të shërbejmë Ty me përvujtëri në të rinjtë më 

nevojtarë. Nëpër Zotin tonë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Lumja Maria Tronkati 
Virgjër 

 

                                               25 gusht                Përkujtim jo i detyrueshëm 
 

 

Nga përbashkorja e virgjërave osë e shenjtëreshave të dashurisë. 

 

O Atë i mëshirshëm, që, me anë të Shpirtit Shenjt ke nxitur në të lumen 

Maria Tronkati, virgjër, një dashuri amënore në shpalljen e Krishtit 

popujve, bëj që, me ndërmjetësinë e saj, të jemi mjete të pajtimit e të 

paqes, në mënyrë që të gjithë të lavdërojnë emrin tënd të shenjtë. Nëpër 

Zotin tonë. 
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I Lumi Zefirin Namunkura 
Laik 

                                             26 gusht        Përkujtim jo i detyrueshëm 
 

 

Nga përbashkorja e shenjtërve 

 

O Hyj Ati ynë, që në të lumin Zefirin u jep të rinjve një shembull të 

ndritshëm të shenjtërisë së lulëzuar në tokën patagonike, bj që, me 

ndërmjetësinë e tij, të bashkëpunojmë në përhapjen e mbretërisë sate 

duke i kryer me durim dhe dashuri angazhimet e përditshme. Nëpër 

Zotin tonë. 

 

 
 
 
 
 

Të Lumët Jozef Kalasanc Markes dhe Enrik Saiz Apariço 
Meshtarë 

dhe 93 shokë martirë 
                                                          

 22 shtator                     Përkujtim jo i detyrueshëm 
 

       
Nga përbashkorja e shumë martirëve 
 

O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, që u ke dhënë të lumëve Jozef 

[Kalasanz] dhe Enrik [Saiz], meshtarë, dhe shokëve martirë hirin për të 

marrë pjesë në mundimet e Krishtit, na ndihmo në dobësinë tonë; dhe 

sikurse ata nuk ngurruan të vdisnin për ty, bëj që edhe ne të jetojmë të 

fortë në dëshmimin e emrit tënd. Nëpër Zotin tonë. 
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I Lumi Albert Marveli 
Laik 

 
                                                                5 tetor                   Përkujtim jo i detyrueshëm 

 

 

Antifona e hyrjes  (Ps 63, 11) 

I drejti do të gëzohet në Zotin, në Të do ta ketë shpresën,  

me Të do të mburren të gjithë të ndershmit në zemër. 

 

Lutja 

O Hyj, burim i jetës dhe shenjtërisë, që ke nxitur në të lumin Albert një 

dashuri të zjarrtë për të varfrit dhe një angazhim zemërgjerë në 

administratën e bashkësisë civile, bëj që, me ndërmjetësinë e tij, të 

imitojmë shembullin e tij. Nëpër Zotin tonë. 
 

Mbi dhuratat 

 

Pranoji, o Hyj, dhuratat tona, dhe na jep një përvojë të gjallë të 

dashurisë tënde, që, sipas shembullit të të lumit Albert Marveli, të 

shërbejmë në altarin tënd me zemër të pastër e bujare, për të kremtuar 

denjësisht lavdin tënd dhe për të fituar të mirat e shëlbimit. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

 
Antifona e Kungimit (Gjn 15, 9) 

 

Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur ju. Qëndroni në dashurinë time! 

 

Pas Kungimit 

 

O Zot, Hyji ynë, sakramenti që e morëm në kujtim të të lumit Albert 

Marveli, na përtëriftë nëmendje e në zemër, që të mund tëmarrim 

pjesënë jetën tënde të pavdekshme. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

 
 
 
 
 
 



56 

 

Leximi i parë (1Kor 12,31-13,13) 

Lexim prej Letrës së parë të Shën Palit apostull drejtuar Korintasve  
 

Vëllezërit, dëshironi dhuratat më të shkëlqyeshme! Dhe ja, po ju dëftoj më të shkëlqyshmen udhë! 

Po t’i flisja gjuhët e njerëzve e të engjëjve, por po të mos kisha dashurinë, do të isha porsi bronzi që 

kumbon e porsi cimbali që tingëllon. Po ta kisha dhuratën e profecisë e t’i dija të gjitha misteret e të gjitha 

dituritë; po ta kisha edhe fenë e plotë, me të cilën të mund t’u ndërroja vend maleve, por po të më 

mungonte dashuria,  s’do të isha asgjë! Po ta ndaja lëmoshë mbarë pasurinë time dhe po ta jepja trupin 

tim të digjej,  por, po të më mungonte dashuria, nuk do të më vlente asgjë! Dashuria është zemërgjerë, 

është e dhimbshme, dashuria, nuk ka smirë, nuk mbahet me të madh, nuk krenohet, nuk është e 

panjerëzishme, nuk kërkon interesin e vet, nuk hidhërohet, nuk e mban mend të keqen, nuk i kënaqet 

padrejtësisë, por i gëzohet të vërtetës. Arsyeton gjithçka,  beson gjithçka,  

shpreson gjithçka,  duron gjithçka. Dashuria nuk mbaron kurrë. Profecitë mbarojnë,  gjuhët shuhen, 

njohuritë marrin fund. Sepse njohuria jonë është e kufizuar dhe e kufizuar është profecia jonë. Por, kur të 

arrijë ërsosmëria,  

çka është e kufizuar do të marrë fund. Kur isha fëmijë flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si 

fëmijë. Kur u bëra njeri i pjekur,  flaka çka i përket fëmijërisë. Vërtet, tani shikojmë si në pasqyrë e në 

mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe-faqas! Tani njohuria ime është e kufizuar, atëherë do të 

njoh plotësisht,  siç jam i njohur. Tani, veç, mbetet feja, shpresa e dashuria - këto të tria - porse më e 

madhja ndër to është dashuria. 

Fjala e Zotit. 
 

Psalmi 15 

Më ruaj, o Hyj, sepse të kam rënë ndore! 

 

I thashë Zotit: “Ti je Zoti im,  

tjetër të mirë nuk kam veç teje”! 

 Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota,  

në dorën tënde është fati im! 

 

E bekoj Zotin që më dha kuptim,  

edhe natën veshkat e mia më mësojnë. 

Zotin e kam gjithmonë para sysh,  

më rri në të djathtë, nuk kam sesi të rrëzohem! 

 

Ti do të ma tregosh udhën e jetës,  

gëzimin e plotë para fytyrës sate,  

kënaqjen e amshueshme në të djathtën tënde. 

 

 

Alleluia, alleluia 
Lum ata që janë të pastër në zemër 

sepse do ta shohin Hyjin. (Mt 5,8) 

Alleluia.  
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Leximi i Ungjillit të Shenjtë sipas Mateut (Mt 5, 1-12) 
 

Në atë kohë Jezusi, kur pa turmën, u ngjit në mal. Kur u ul, iu afruan nxënësit e tij. 
2
 

Atëherë mori fjalën dhe i mësoi duke thënë: 

 “Lum skamnorët në shpirt sepse e tyre është Mbretëria e qiejve! 

Lum ata që qajnë sepse do të ngushëllohen! 

Lum ata që janë të butë sepse do ta trashëgojnë tokën! 

Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi sepse do të ngihen! 

Lum të mëshirshmit sepse do të gjejnë mëshirë! 

Lum ata që janë të pastër në zemër sepse do ta shohin Hyjin. 

Lum pajtuesit sepse do të quhen bijtë e Hyjit. 

Lum ata që salvohen pse kryejnë çka Hyji kërkon 

sepse e tyre është Mbretëria e qiejve. 

Të lumët ju kur t’ju shajnë e t’ju salvojnë dhe kur, për shkakun tim, t’i thonë të gjitha të 

zezat kundër jush, por në rrenë!  Gëzohuni e galdoni, sepse i madh do të jetë shpërblimi 

juaj në qiell! Jo po, kështu i salvuan edhe profetët para jush!”  

Fjala e Zotit! 

 
 
 

 
 

E Lumja Aleksandrina Maria da Kosta 
virgjër 

                                                                13 tetor                 Përkujtim jo i detyrueshëm 
 

Nga përbashkorja e virgjërave 

 

O Hyj i mëshirshëm, që ke bërë të shndrisë në Kishë shembulli i së lumes 

Aleksandrina Maria, virgjër, e bashkuar ngushtë me Mundimet e Birit 

tënd, që në çdo anë të botës të ndizen dashuria për Eukaristinë dhe 

devocioni për Zemrën e papërlyer të Marisë, bëj që, me ndërmjetësinë e 

saj, të bëhemi banesë e Shpirtit Shenjt dhe dëshmitarë të njëmendtë të 

dashurisë sate të mëshirshme. Nëpër Zotin tonë. 
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Shën Luigj Guanela 
Meshtarë dhe Themelues i Shërbëtorëve të Dashurisë 

                                                                    24 tetor                  Përkujtim jo i detyrueshëm 
 

Nga përbashkorja e shenjtërve: për një shenjt e dashurisë; osë nga përbashkorja e barinjve 

 
Antifona e hyrjes 

«Ejani të bekuarit e Atit tim - thotë Zoti -: 

merrni në pronë Mbretërinë që u bë gati për ju. 

Për të vërtetë po ju them: 

çkado bëtë për njërin ndër këta vëllëzër të mi më të vegjël, 

e bëtë për mua». (Mt 25,34.40) 

 

Lutja 

O Hyj, Atë i kujdesshëm dhe i mirë, 

ti, në Kishë, ke bërë të shkëlqejë me një dashuri të veçantë 

për të varfrit dhe të braktisurit, 

të lumin Luigj Guanela, meshtar; 

bëj që ta jetojmë gjallërisht dashurinë çdo ditë të jetës sonë. 

Nëpër Zotin tonë. 
 

Lutjet e besimtarëve 

Në një botë të ndarë dhe nevojtare për dëshmitarë të njëmendtë, le t’ia drejtojmë 

Hyjit të mirë dhe të mëshirshëm lutjen tonë që të mos lejojë kurrë t’i mungojnë 

Kishës së tij apostujt e dashurisë: 
 

Në mëshirën tënde dëgjona ne, o Atë. 

 

1. Për Kishën: që Hyji të nxisë burra dhe gra që të dinë ta shpenzojnë jetën e tyre për të mënjanuarit 

dhe për më të braktisurit, të lutemi. 

 

2. Për qeveritarët e kombeve: që, në shpirt shërbimi, të nxisin të mirën shoqërore të bashkësisë dhe të 

përkrahin nismat e atyre që angazhohen në dobi të më nevojtarëve, të lutemi. 

 

3. Për viktimat e urrejtjes dhe të dhunës: që të gjejnë në Krishtin e vdekur e të ringjallur fuqinë për të 

falur dhe për të shpresuar në një shoqëri më të drejtë e njerëzore, të lutemi. 

 

4. Për të rinjtë: që të jenë të gatshëm të japin shërbimin e tyre bujar dhe painteres atje ku nevoja është 

më e ngutshme: të lutemi. 

 

5. Për Kongregatat që i kushtohen veprave të mëshirshme: që, sipas shembullit të të lumit Luigj 

Guanela, të japin dëshmi dashurie në shërbim të Kishës dhe të të gjithë bashkësisë njerëzore, të lutemi. 
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Dëgjoji, o Atë i mëshirshëm, lutjet që t’i drejtuam me zemër bijsh; në përkujtimin 

e don Luigj Guanelës, apostull i palodhshëm i dashurisë, denjohu të na dëgjosh në 

Krishtin Jezus, Birin tënd e Zotin tonë. 
 

Mbi dhuratat 

 

Pranoji dhuratat tona, o Atë, 

në këtë përkujtim 

të dashurisë së pafundme të Birit tënd, 

dhe për ndërmjetësinë e të lumit Luigj Guanela, 

bëj që të imitojmë kushtimin e tij të plotë ty 

në shërbim të vëllezërve. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Prefacioni 

 

Zoti qoftë me ju 

Dhe me shpirtin tënd 

T’i lartësojmë zemrat 

I kemi te Zoti 

Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë. 

Është punë e denjë dhe e drejtë. 

 

Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë, 

është detyrë e jona dhe burim shëlbimi, 

të falemi nderit gjithmonë e gjithkund, 

ty, o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, 

nëpër Krishtin, Zotin tonë. 

 

Në dëshminë e fesë së shenjtërve të tu 

ti e bën gjithmonë të frytshme Kishën tënde 

me forcën krijuese të Shpirtit tënd, 

dhe na dhuron neve, bijve të tu, 

një shenjë të sigurt të dashurisë sate. 

 

Shembulli i tyre i madh dhe ndërmjetësimi i tyre vëllazëror 

na mbështesin në ecjen e jetës 

që të kryhet në ne misteri yt i shpëtimit. 

 

Dhe ne, të bashkuar me engjëjt dhe shenjterit,  

këndojmë me gëzim himnin e lavdisë sate: 
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Shenjt, Shenjt, Shenjt... 
 

Antifona e Kungimit 

 

Jetoni në dashuri, sikurse Krishti na deshi ne 

dhe për ne ia flijoi vetveten Hyjit. (Ef 5,2) 

 

Pas kungimit 

 

O Hyj, që na ke bërë të shijojmë 

ëmbëlsinë e bukës së jetës, 

bëj që ne besimtarët e tu, 

sipas shembullit të të lumit Luigj Guanelës, 

të përparojmë në rrugën e dashurisë 

për të pasur trashëgiminë e amshuar. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
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I Lumi Mikele Rua 
 

                         

                                                        29 tetor                                    Përkujtim 
 

Nga përbashkorja e barinjve 
Antifona e hyrjes 

 

Ligji i vërtetë ishte në gojën e tij; 

me mua jetoi në paqe e në drejtësi (Mal 2,6a.c) 

 

Lutja 

 

O Hyj, Ati ynë, 

ti i ke dhënë të lumit Mikel Rua, meshtar, 

trashëgimtar shpirtëror i shën Gjon Boskos, 

aftësinë për të formuar në të rinjtë shëmbëlltyrën tënde hyjnore; 

bëj që edhe ne, të thirrur për të edukuar rininë, 

të bëjmë të njihet fytyra e vërtetë e Krishtit, Birit tënd. 

Ai është Hyj, dhe jeton e mbretëron me ty, 

në bashkim me Shpirtin Shenjt për të gjithë shekujt e shekujve. 

 

Shërbesa e Fjalës: 2 Mbr 2,1.6-15; psalmi 16 (15); Mt 6,25-34. 

 

Aleluja, aleluja. 

Mblidhni për vete visare në qiell: 

sepse, ku është visari yt, aty do të jetë edhe zemra jote.  

Aleluja.  (Mt 6,20a.21) 

 

Lutjet e besimtarëve 

 

Në përkujtimin e të lumit Mikel Rua, le t’ia drejtojmë Hyjit Atë lutjen tonë plot 

besim, duke kërkuar për ne dhe për të gjithë të pagëzuarit dhuratën e besnikërisë 

ndaj ungjillit. 

 

Përtërije, o Atë, zemrën tonë. 

 

1. Për Kishën: që të lulëzojë shenjtëria mes bijve të saj, dhe që shembujt e shenjtërve të 

jenë nxitje frytdhënëse kthimi dhe ripërtëritjeje, të lutemi. 
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2. Për njerëzimin mbarë: që, duke iu përgjigjur planit të krijmët të bashkëpunojë në 

rritjen njerëzore të çdo kulture dhe të zhvillojë aftësitë që gjenden në natyrë, për një 

nxitje të tërësishme të çdo personi, të lutemi. 

 

3. Për Familjen saleziane: që, në besnikëri ndaj shenjtit Gjon Bosko, të kryejë misionin e 

saj në mes të të rinjve të varfër dhe të braktisur, të lutemi. 

 

4. Për të rinjtë: që ta pranojnë me bujari mesazhin ungjillor dhe ta jetojnë atë në zgjedhje 

vepruese të jetës së krishterë, të lutemi. 

 

5. Për ne të bashkuar këtu në këtë mbledhje të shenjtë: që, të dëgjueshëm ndaj veprimit 

të Shpirtit, ta pranojmë fjalën e Hyjit që na mban çdo ditë në ecjen tonë të krishterë. Të 

lutemi. 

 

Dëgjoje, o Atë, zërin e familjes sate; dhe meqenëse ajo shpreson vetëm në ndihmën 

tënde, lutjet e saj u plotësofshin me begatinë e të mirave të tua. Nëpër Krishtin 

Zotin tonë. 

Mbi dhuratat 

 

Dhuratat që po të paraqesim, o Atë, 

le të shprehin kushtimin shpirtëror të vetes sonë: 

dhe, pasi të bëhen trupi e gjaku i Birit tënd, 

të realizojnë shenjtërimin tonë. 

Nëpër Krishtin, Zotin tonë. 

 

Prefacioni per rregulltarë 

 

Shenjt, Shenjt, Shenjt... 
 

Antifona e Kungimit 

 

Nëse do të zbatoni, urdhërimet e mia, - thotë Zoti, - 

do të qëndroni në dashurinë time, 

ashtu sikurse unë kam zbatuar urdhërimet e Atit tim 

dhe qëndroj në dashurinë e tij. (Gjn 15,10) 

 

Pas Kungimit 

O Zot, Hyji ynë, që na ke ushqyer në tryezën tënde 

me kujtimin e të lumit Mikel Rua, 

na bëj, sipas shembullit të tij, syçelur në maturi, 
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veprues në dashuri, të gatshëm në shërbimin  

ndaj të vegjëlve dhe të varfërve, për të shprehur në jetë  

misterin e dashurisë tënde atërore. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 

Leximet në festen e të lumit Mikel Rua  

 

Leximi i parë   2 Mbr 2,1.6-15 

 

Lexim prej librit të dytë të Mbretërve 
 

Ja çfarë ndodhi kur Zoti e ngriti Elinë në qiell në vorbull. Elia e Elizeu e lëshuan 

Galgalën. Elia i tha Elizeut: “Rri ti këtu, sepse mua Zoti po më dërgon deri në Betel”. Por 

Elizeu iu përgjigj: “Pasha Zotin e gjallë e pasha jetën tënde, unë nuk do të të lë vetëm. ”. 

Kur zbritën në Betel,  bijtë e profetëve, që ishin në Betel, i dolën para Elizeut e i thanë: “A 

e di se sot Zoti do ta marrë zotërinë tënd përmbi kokën tënde”? Ai u përgjigj: “Edhe vetë e 

di, po heshtni!”  Elia i tha: “Elize, qëndro këtu, sepse Zoti po më dërgon në Jerik ”. Ai iu 

përgjigj: “Pasha jetën e Zotit e pasha jetën tënde, unë nuk do të të lë vetëm”. Kur arritën 

në Jerik,  iu afruan Elizeut bijtë e profetëve që ishin në Jerik, e i thanë: “A e di se sot Zoti 

do ta marrë zotërinë tënd përmbi kokën tënde”? Ai iu përgjigj: “Edhe vetë e di, po 

heshtni”!  Elia i tha Elizeut: “Rri këtu se mua Zoti po më dërgon deri në Jordan”. Ky iu 

përgjigj: “Pasha jetën e Zotit e pasha jetën tënde, unë nuk do të të lë vetëm”. Kështu 

shkuan së bashku.  Pesëdhjetë vetë nga bijtë e profetëve shkuan pas tyre. Këta zunë vend 

përballë tyre, pakëz më larg, kurse ata të dy shkuan te Jordani. Elia e hoqi leshnikun, e 

mbështolli dhe me të i ra ujit. Uji u nda në dy pjesë dhe ata kaluan terikut. Kur kaluan 

matanë, Elia i tha Elizeut: “Kërko çfarë do që të bëj për ty para se të më marrin prej teje”. 

Elizeu iu përgjigj: “Të lutem të vijnë mbi mua dy pjesë të shpirtit tënd”. Ai u përgjigj: “Ti 

po kërkon një gjë të vështirë. Megjithatë, nëse do të më shohësh kur do të më marrin prej 

teje, do ta fitosh atë që kërkove, e në qoftë se nuk do të më shohësh, nuk do ta fitosh”.  

Ndërsa ata po vazhdonin rrugën duke biseduar, dhe ja, një karrocë e zjarrtë dhe kuaj të 

zjarrtë i ndanë dhe Elia me anë të vorbullës u ngjit në qiell. Elizeu e shikonte e bërtiste: 

“Im atë, o im atë! Karroca e Izraelit e kalorësi i tij”! Dhe më nuk e pa; i kapi petkat e veta 

dhe i shqeu në dy pjesë.  E mori leshnikun e Elisë, që i kishte rënë, u kthye dhe zuri vend 

në bregun e Jordanit.  Me leshnikun e Elisë, që i kishte rënë, i ra ujit e tha: “Ku është tani 

Hyji i Elisë”? I ra ujit, uji u nda këndej e andej dhe Elizeu kaloi. Kur e panë bijtë e 

profetëve që ishin përballë në Jerik, thanë: “Shpirti i Elisë pushoi mbi Elizeun”. Ata i 

dolën përpara në takim, ranë me fytyrë përdhe para tij. 

Fjala e Zotit. 
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Psalmi 16 (15) 

 

Zoti është trashëgim im 
 

Më ruaj, o Hyj, sepse të kam rënë ndore! 

I thashë Zotit: “Ti je Zoti im,  

tjetër të mirë nuk kam veç teje”! 

 

E bekoj Zotin që më dha kuptim,  

Zotin e kam gjithmonë para sysh, 

më rri në të djathtë, nuk kam sesi të rrëzohem! 

 

Ti do të ma tregosh udhën e jetës,  

gëzimin e plotë para fytyrës sate,  

kënaqjen e amshueshme në të djathtën tënde. 

 

Aleluja, aleluja. 

Mblidhni për vete visare në qiell: 

sepse, ku është visari yt, 

aty do të jetë edhe zemra jote.  

Aleluja.  (Mt 6,20a.21) 

 
Ungjilli   Mt 6,25-34. 

Leximi i Ungjillit Shenjt sipas Mateut 
 

Prandaj po ju them: mos u brengosni për jetën tuaj se çka do të hani dhe çka do të pini, 

as për trupin tuaj se çka do të vishni: vallë a nuk është jeta më e vlefshme se ushqimi e 

trupi se petku?  Shikoni shpendët e qiellit! As nuk mbjellin, as nuk korrin, as nuk 

mbledhin në drithnikë, e Ati juaj qiellor i ushqen! A nuk jeni ju më të vlefshëm se ata? E 

kush prej jush, me gjithë përpjekjet shqetësuese që mund të bëjë, është i zoti ta zgjasë 

sado pak jetën e vet?   E për veshje, përse brengoseni aq? Shikoni si rriten lilat e fushës: 

nuk heqin keq as nuk tjerrin!  E unë po ju them: as vetë Salomoni me tërë madhërinë e 

vet nuk është veshur si njëri nga ata!  Tashti, nëse Hyji e vesh kështu barin e tokës, që 

sot është e nesër hidhet në furrë, vallë, a nuk do t’ju veshë më me ëndje ju, o fepakët?   

Mos u brengosni, prandaj, duke thënë: ‘Çka do të hamë?’ e ‘Çka do të pimë?’ ‘Me çka 

do të vishemi?’ - këto gjëra i kërkojnë paganët - sepse Ati juaj qiellor e di mirë se ju 

keni nevojë për të gjitha këto.   Kërkoni, pra, më së pari, Mbretërinë dhe drejtësinë e tij e 

të gjitha këto do t’ju jepen si shtesë!   Prandaj: mos u brengosni për të nesërmen, sepse e 

nesërmja do të kujdeset vetë për vete. Secilës ditë i del mjaft mundimi i vet!” 

Fjala e Zotit. 
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I lumi Artemid Xati 

 Rregulltar 
                                                                13 nëntor                                        Përkujtim 

 
Nga përbashkorja e shenjtërve: për rregulltarët. 

                                     

O Hyj, që në të fundit dhe në të thjeshtët zbulon shenjat e mëdha të 

dashurisë sate prej Ati, me ndërmjetësinë e të lumit Artemid, rregulltar, 

të lutemi, bëj që të dimë të shohim në çdo vëlla që vuan në trup e në 

shpirt fytyrën e shndërruar të Birit tënd. Ai është Hyj, dhe jeton e 

sundon me ty, në bashkim me Shpirtin Shenjt, për të gjithë shekujt e 

shekujve. 

 
Lutjet e besimtarëve 

 

Krishtit Zot, që e shpalli veten Udha, e Vërteta dhe Jeta, e i dhuroi Kishës të lumin 

Artemide, le t’i drejtohet lutja jonë e përbashkët. 

 

Na drejto, o Zot, në rrugën e shenjtërisë.  
 

Që dëshmia origjinale e shenjtërisë saleziane të Artemid Xatit, e jetuar në mirëpritjen e të varfërve dhe 

e animuar nga dashuria e Krishtit, të jetë për ne shenjë dhe mesazh për të jetuar “masën e lartë të jetës 

së krishterë të zakonshme”, të lutemi 

 

Për të gjithë Familjen Saleziane, që, duke shikuar Artemid Xatin i cili e jetoi misionin salezian duke 

mishëruar dashurinë baritore si samaritan i mirë, ta përtërijë angazhimin e vet të përkushtimit ndaj 

misionit edukativ e baritor që i është besuar, të lutemi. 

 

Për të gjithë të sëmurët dhe për të gjithë ata që veprojnë në botën e shëndetësisë, që dëshmia e të lumit 

Xati, edukator në fe në momentin e provës dhe të sëmundjes, të jetë frymëzuese e dashurisë dhe e 

gatishmërisë në dashurinë për të afërmin, të lutemi. 

 

Që dëshmia e shenjtërisë e Artemid Xatit, laik salezian, të ngjallë një angazhim të përtërirë për nxitjen 

e thirrjes sëlaikëve salezianë, të lutemi. 

 

Ne po të falënderojmë, o Zot Jezus: Ti e ke thirrur Artemid Xatin, laik salezian, që 

të jetë samaritan i mirë në shërbimin e të varfërve dhe nevojtarëve. I ke dhënë 

forcën t’u dhurohet me gëzim e pa pushim vëllezërve të sëmurë; na ndihmo ta 

jetojmë besnikërisht ungjillin në ecjen tonë si nxënës të Krishtit të kryqëzuar e të 

ringjallur, që jeton e sundon në shekuj të shekujve. 
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E lumja Madalena Morano 
Virgjër 

                                                                 15 nëntor               Përkujtim jo i detyrueshëm 
                                                                                                   ( B.M.N.     Përkujtim) 

 
Nga përbashkorja e virgjërave 

 

Antifona e hyrjes 

Kjo është virgjëresha e urtë, 

njëra nga numri i të mençurave, 

që i doli para Krishtit me dritëz të ndezur. 

 

Lutja 

 

O Atë, ti ke bërë të lulëzojë në zemrën e së lumes Madalena Morano, virgjër, fjala 

jote e së vërtetës, që e nxiti t’i kushtohej me urti e këmbëngulje edukimit të të 

rinjve: me ndërmjetësinë e saj dhe sipas shembullit të saj, bëj që të jemi të 

dëgjueshëm ndaj veprimit të Shpirtit për të kryer me gëzim planin tënd të 

dashurisë. Nëpër Zotin tonë. 

 
Lutjet e besimtarëve 

 

Vëllezër e motra shumë të dashur, të kërkojmë mëshirën e Atit, me ndërmjetësinë e së lumes 

Morano dhe të të gjithë shenjtërve që kanë dëshmuar bashkimin me Krishtin, në ushtrimim e 

dashurisë heroike. 

 

Shenjtëroje popullin tënd, o Zot. 

 

1. Që bashkësia e krishterë, shenjte për doktrinën dhe për sakramentet e fesë, të shprehë në jetën e 

besimtarëve dhe të barinjve frytshmërinë e përhershme të Shpirt Shenjt, të lutemi. 

 

2. Që sipas shembullit të nënës Morano dhe me ndërmjetësinë e saj, çdo bijë e Marisë Ndihmëtare të 

dijë të jetojë në besnikërinë ndaj karizmës saleziane dhe në shërbim bujar ndaj të rinjve, të lutemi. 

 

3. Që familja, e shuguruar prej besëlidhjes martesore, të bëhet shkollë jete ungjillore dhe fidanishte 

thirrjesh të veçanta në shërbim të popullit të Hyjit, të lutemi. 

 

4. Që ata të cilët i kushtohen shërbesës së ungjillëzimit dhe të katekezës, ta shoqërojnë me shenjtërinë e 

jetës mesazhin që përhapin, të lutemi. 

 

5. Që të gjithë ne, anëtarë të popullit të Hyjit, besnikë ndaj angazhimeve të Pagëzimit, të shprehim në 

mospranimin e së keqes dhe në veprat e dashurisë përngjasimin e Krishtit, njeriut të ri, të lutemi. 
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O Atë i shenjtë, shikoje Kishën tënde duarve të të cilës ia ke besuar Ungjillin e Birit 

tënd, bëj që të mos i mungojë asnjëherë fryti dhe shenja e shenjtërisë, që të mund 

ta shpallë me forcën e Shpirtit Shenjt fjalën që shndrit dhe që shëlbon. Nëpër 

Krishtin Zotin tonë. 

 
Lutja mbi dhuratat 

 

Bekoji, o Atë, dhuratat që po t’i kushtojmë  

në kujtimin e së lumes Morano, 

dhe ripërtërije thellësisht shpirtin tonë 

që, të liruar nga tharmi i së keqes,  

të mund të jetojmë një jetë të re në dritën e Ungjillit. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

 

Antifona pas kungimit 

 

Virgjëresha e urtë, ka zgjedhur pjesën më të mirë, 

që nuk do t’i merret. (Lk 10,42) 

 

 

Lutja pas kungimit 

 

Kungimi në tryezën e Trupit e Gjakut të Birit tënd 

na largoftë, o Atë, nga tundimi i gjërave kalimtare, 

dhe, sipas shembullit të së lumes Magdalena Morano, 

na ndihmoftë që të rritemi në dashurinë tënde  

për të shijuar në qiell pamjen e fytyrës sate. 

Nëpër Krishtin  Zotin tonë. 

 

(Leximet merren nga leksionari ferial. 

Nëse është e nevojshme nga anna Baritore, mund të merren këta që vijojnë) 

 

Leximi i parë 

Lexim prej Letrës së shën Palit apostull drejtuar Filipianëve (3, 8-14) 

 

Vëllezërit, unë çmoj gjithçka si dëm në krahasim me më të madhen të mirë: me njohjen 

e Jezu Krishtit, Zotit tim. Për të kam bjerrë çdo gjë dhe të gjitha i çmoj si llom, me 

qëllim që të fitoj Krishtin  dhe të gjendem në Të - jo me drejtësinë time - me atë që vjen 

nga Ligji, por me atë që vjen nga feja në Krishtin, me drejtësinë që vjen nga Hyji, e 

themeluar në fe - që ta njoh atë dhe fuqinë e ngjalljes së tij me pjesëmarrjen në vuajtjet e 

tij, që të bëhem i ngjashëm me Të në vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund ta arrij 

ngjalljen e të vdekurve. 
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Vrapimi drejt qëllimit jo, si t’ia kisha arritur,  

as, si të isha bërë i përsosur, por - vrapoj që, në ndonjë mënyrë, të mund ta zë,  

sepse edhe vetë kam qenë zënë prej Krishtit [Jezus]. 

Vëllezër, unë nuk mendoj se ia kam arritur, di vetëm kaq: 

harroj çka kam lënë pas dhe zgjatem drejt së ardhmes,  

sulem drejt qëllimit, drejt shpërblimit të thirrjes qiellore të Hyjit në Krishtin Jezus. 

Fjala e  Zotit 

 
Psalmi 16 (15) 

Ti je Zoti im, tjetër të mirë nuk kam veç teje. 

 
Më ruaj, o Hyj, sepse të kam rënë ndore! 

I thashë Zotit: “Ti je Zoti im,  

tjetër të mirë nuk kam veç teje”! 

 
 E bekoj Zotin që më dha kuptim,  

 Zotin e kam gjithmonë para sysh,  

më rri në të djathtë, nuk kam sesi të rrëzohem! 

 

Ti do të ma tregosh udhën e jetës,  

gëzimin e plotë para fytyrës sate,  

kënaqjen e amshueshme në të djathtën tënde. 

 
 

Alleluia, alleluia. 

Të lumët ata që e dëgjojnë fjalën e Hyjit dhe e zbatojnë! 

 Alleluia.( Lc 11, 28) 

 

Ungjilli Lk 10,38-42 
 

Leximi i Ungjillit sipas Lukës 
Në atë kohë gjatë udhëtimit, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua, me emrin Martë, e priti 

në shtëpi.  Ajo kishte një motër që quhej Mari. Kjo iu ul Zotërisë te këmbët dhe dëgjonte 

fjalën e tij.  Marta, e zënë krejtësisht me punët e shërbimit të pritjes, iu afrua e i tha: 

“Zotëri, a nuk po të duket rëndë që motra ime më la krejt vetëm të shërbej? Thuaji, pra, të 

më ndihmojë!”  “Martë, Martë - iu përgjigj Zotëria - ti po brengosesh dhe po shqetësohesh 

për shumë gjëra, e pra,  e nevojshme është vetëm një. Vërtet, Maria zgjodhi pjesën më të 

mirën që nuk do t’i merret.” 

Fjala e Zotit! 
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I Lumi Filip Rinaldi 
Meshtar  

dhe Themelues i Institutit shekullar të Vullnetarëve të Don Boskos 
                                         5 dhjetor                      Përkujtim 

 

Antifona e hyrjes 

 

Do t’ju jap juve, 

barinj sipas zemrës sime 

e do t’ju udhëheqin me dije e urti (Jer 3,15) 

 

Lutja 

 

O Atë i mirësisë së pafundme, ti ke bërë të shkëlqejë në të lumin Filip 

Rinaldi një model jete ungjillore të dhuruar me gëzim: bëj që të 

imitojmë nismën e tij të ndriçuar apostolike, që, në besnikëri të 

përditshme ndaj punës sonë, ta çojmë në plotësi planin tënd të dashurisë. 

Nëpër Zotin tonë. 
 

Lutjet e besimtarëve 

 

Hyji nxiti në Familjen Saleziane shembuj të shenjtërisë si fryte të veprave të 

shumta të Shpirtit Mbrojtës dhe të karizmës së themeluesit. Me gëzim dhe 

mirënjohje le t’ia drejtojmë Atij lutjet tona plot besim: 

 

Na drejto o Zot, në rrugën e shenjtërisë. 
 

1. Për Kishën, popullin e Zotit: që në një fe të pastër dhe pa njollë, të dijë ta njohë dhe ta pranojë Zotin 

në situatat më të ndryshme dhe konkrete të jetës dhe të historisë, të lutemi. 

 

2. Për eprorët e Familjeve rregulltare që lulëzojnë në Kishë: që, në besnikëri ndaj ungjillit dhe ndaj 

karizmës së Themeluesit të tyre, t’i bëjnë bashkësitë e tyre shenjë të gjallë të dashurisë së Krishtit dhe 

të mirëpritjes së vëllezërve, të lutemi. 

 

3. Për Kongregatën Saleziane: që, duke ndjekur shembullin e të lumit Filip Rinaldi, ta zhvillojë gjithnjë 

e më shumë nismën apostolike për t’iu përgjigjur kështu nevojave të ndryshme që nxisin jetën e Kishës 

dhe të shoqërisë së kohës sonë, të lutemi. 

 

4. Për Vullnetaret e Don Boskos: sepse, ne besnikërinë e angazhimeve të çdo dite, të ruajnë shpirtin e të 

lumit Filip themeluesit e tyre, të lutemi. 

 

5. Për ne që po marrim pjesë në këtë Eukaristi: që, të ripërtërirë në Shpirt, të veprojmë gjithmonë me 

mirësi dhe thjeshtësi të zemrës, të lutemi. 
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O Atë i mirë dhe i mëshirshëm, që e përtërin Kishën me shenjtërinë e bijve të tu, 

dëgjoji lutjet tona që, me forcën e Shpirtit, të mund ta pranojmë dhe ta shpallim 

Fjalën tënde që na therret të jemi shenjtër ashtu sikurse ti je shenjt. Po ta 

kërkojmë këtë nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Mbi dhuratat 

 

O Atë i mëshirshëm që në të lumin Filip Rinaldi 

ke ngulitur shëmbëlltyrën e njeriut të ri, 

të krijuar në drejtësi dhe shenjtëri, 

bëj që edhe ne të ripërtërihemi në shpirt 

për të qenë të denjë të të kushtojmë flinë e lavdërimit. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. 
 

Prefacioni i Ardhiës 

 

Antifona e Kungimit 

 

Nëse i mbani urdhërimet e mia 

gëzimi im do të jetë në ju 

dhe gëzimi juaj do të jetë i plotë - thotë Zoti -  (Gjn 15,10.11) 

 

Pas Kungimit 

 

O Hyj i gjithëpushtetshëm, 

që me këto sakramente na komunikon forcën e Shpirtit tënd, 

bëj që sipas shembullit të të lumit Filip Rinaldi 

të mësojmë të të kërkojmë ty para çdo gjëje tjetër, 

që të bartim në ne vulën e Krishtit të kryqëzuar dhe të ringjallur. 

Ai jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. 
 

 

 

 

(Leximet merren nga leksionari i kohes se Ardhjes. 

Nëse është e nevojshme nga ana Baritore, mund të merren këta që vijojnë) 
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Leximi i parë 

Lexim prej Letrës së  shën Palit apostull drejtuar Filipianëve (1,3-11) 
 

Vëllezër, sa herë më bie ndër mend për ju, falënderoj Hyjin tim. Gjithëherë e në çdo lutje 

që bëj, lutem me gëzim për ju të gjithë  për arsye të pjesëmarrjes tuaj në përhapjen e 

Ungjillit që prejditës së parë e deri tani. Dhe jam plotësisht i bindur se Ai që në ju e filloi 

veprën e mirë, Ai edhe do ta kryejë deri në Ditën e Krishtit Jezus. 

Dhe është e drejtë t’i kem këto ndjenja për ju! Për të vërtetë, unë ju mbaj në zemrën time, 

sepse ju të gjithë jeni pjesëtarët e hirit tim në prangat e mia, në mbrojtjen e në përforcimin 

e Ungjillit. 

Po, Hyjin e kam dëshmitar se ju dua pa masë të gjithëve me dashurinë e Jezu Krishtit!  

Dhe ja, për çka lutem: që dashuria juaj të shkojë duke u rritur përherë e më fort në njohuri 

e në kuptim të plotë, që të mund të dalloni çka është më e mirë, që të jeni të pastër si dielli 

dhe pa farë të mete për Ditën e Krishtit plot me fryt drejtësie që vjen nëpër Jezu Krishtin - 

për lavdi e nder të Hyjit. 

Fjala e Zotit 
 

Psalmi 103(102)  
 

I mirë është Zoti për ata që e druajnë. 

 

Bekoje, shpirti im Zotin,  

dhe krejt qenia ime Emrin e tij të shenjtë. 

Bekoje, shpirti im Zotin,  

e mos i harro bamirësitë e tija. 

 

Ai i fal të gjitha fajësitë e tua,  

Ai i shëron të gjitha sëmundjet e tua; 

ai të kurorëzon me mirësi e dashuri,  

me të mira t’i mbush vitet e tua: 
 

Zoti është i mirë e i mëshirshëm,  

i ngadalshëm në zemërim e shumë i dashur. 

Nuk zemërohet gjithherë 

as s’e mban hidhërimin për jetë të jetës. 
 

Sepse sa është lartësia e qiellit mbi tokë,  

aq e madhe është mëshira e tij ndaj atyre që i druajnë. 

Sa është lindja larg perëndimit 

aq larg i hedh prej nesh fajet tona. 

 

Sikurse baba ka dhimbje për fëmijët e vet,  

ashtu Zoti ka dhimbje për ata që e druajnë. 

Sepse mirë e di si jemi të përbërë,  

s’e harron se ne jemi pluhur. 
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Alleluia, alléluia. 
Unë jam hardhia,  

ju jeni shermendet, thotë Zoti, 

Kush mbetet në mua ai jep shumë fryt,  

Alleluia.(Gj 15,5)   

 

Ungjilli (Gj15,1-8) 

Leximi i Ungjillit të Shenjt sipas Gjonit 
 
Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: Unë jam hardhia e vërtetë, e im Atë është 

vreshtari. Çdo shermend në mua, që nuk jep fryt, Ai e pret, kurse secilin që jep fryt, Ai e 

pastron, që të japë më shumë fryt. Tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjalës që ju 

thashë. Banoni në mua sikurse edhe unë në ju. Sikurse shermendi nuk mund të japë fryt  

prej vetvetes, i shkëputur prej hardhisë,  po ashtu as ju, nëse nuk mbeteni në mua. 

Unë jam hardhia, ju jeni shermendet. Kush mbetet në mua e unë në të, ai jep shumë fryt, 

sepse pa mua s’mund të bëni asgjë. Nëse ndokush nuk mbetet në mua, hidhet jashtë porsi 

shermendi i prerë e thahet. Të tillët i bashkojnë, i qesin në zjarr e digjen. Nëse mbeteni në 

mua, dhe, nëse fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni gjithçka të doni dhe do t’ju jepet. 

Me këtë gjë lavdërohet im Atë: nëse jepni shumë fryt e dëftoheni nxënës të mi.  

Fjala e Zotit! 
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