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Kremtimi në grup 
Pesë folje për të jetuar Pagëzimin 

 
- Kremtim për të hyrë në tematikat e Kreshmëve ashtu si na propozohen në “Vitin A”, itinerar 
tipik pagëzimor. 
- Tematika e secilës të diel është e përmbledhur nga një pjesë e Ungjillit. 
- Përgatitni një tabelë të madhe: në sfond janë valët, në qendër gjashtë katrorë që formojnë një 
kryq. Katrorët paraqesin një vizatim: fytyrën e Jezusit (në qendër, pjatën me hi sipër), veshjen 
e bardhë (majtas), broken (djathtas), llambën (nën fytyrë), gurin e rrukullisur (poshtë). 
- Të përgatiten po aq shirita me këto shkrime: Të zgjedhim Jezusin, Të vishemi me Jezusin, 
Të shuajmë etjen me Jezusin, Të shikojmë me Jezusin, Të jetojmë prej Jezusit. Gjatë 
kremtimit, këta shirita do të vendosen mbi tabelë me vizatimin përkatës. 
- Gjatë takimeve të katekizmit përgatitni lutjet e treguara. 
- Pas leximit të secilës pjesë të Ungjillit mund të bëhet një koment i shkurtër. 
 
 

 
 
Kënga 
 
Katekisti: Para nesh gjendet një kryq për të treguar ecjen që na përgatit të jetojmë mundimet, 
vdekjen e ngjalljen e Jezu Krishtit. Pesë të diela, pesë etapa që Ungjilli na dhuron për të 
zbuluar dhe jetuar Pagëzimin tonë. 
 
1. Të zgjedhim Jezusin 
Katekisti: E diela e parë e kreshmëve na fton të mposhtin tundimet dhe të zgjedhim Jezusin. 
Lexuesi 1: Shpirti Shenjt e çoi Jezusin në shkretëtirë për ta tunduar djalli. 
Lexuesi 2: Jezusi tha: “Njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e 
Hyjit” (krh. Mt 4,1-11). 
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* Na fal, o Zot, për të gjitha rastet kur nuk të zgjedhim ty, por jemi të tunduar për të 
sunduar në vend që të pranojmë me miqësi: Na fal, o Zot! 
* Na fal, o Zot, për të gjitha rastet kur krenohemi dhe nuk të zgjedhim ty me 
përvujtëri: Na fal, o Zot! 
* Na fal, o Zot, për të gjitha rastet kur duam gjëra të kota dhe nuk jemi bujarë: Na fal, 
o Zot! 

 
- Meshtari: vë hirin mbi fëmijët duke thënë: 
“Kthehu dhe besoji Jezusit”. 
Në fund të gjithë: “O Zot, na ndihmo që të të zgjedhim ty dhe që t’i mposhtim tundimet”. 
 
- Në katrorin lart (vizatimi i hirit) vendoset shkrimi: Të zgjedhim Jezusin. 
 
 
2. Të vishemi me Jezusin 
Katekisti: Në të dielën e dytë të kreshmëve Jezusi shndërrohet. Edhe ne dëshiron të na 
dhurojë veshjen e bardhë, që të vishemi me gëzimin e tij. 
 
Lexuesi: Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllain e tij, e i çoi në vetmi në një 
mal të lartë. Atëherë u shndërrua para syve të tyre: fytyra i shkëlqeu porsi dielli e petkat iu 
bënë të bardha porsi drita (krh. Mt 17,1-9). 

* Na vish, o Jezus, me fjalën tënde, që të mund ta dëgjojmë atë me gëzim: Na 
vish me ty, o Zot! 
* Na vish, o Zot, me dritën tënde, që ta shohim rrugën e të mirës: Na vish me 
ty, o Zot! 
* Na vish me forcën tënde, o Zot, që të mund të zgjedhim angazhimin i cili na 
bën ta mposhtim të keqen: Na vish me ty, o Zot! 

 
- Katekisti dorëzon një rrip të bardhë duke thënë: “Vishu me Jezusin dhe do të kesh gëzimin 
e të qenit mik i tij. Amen!”. 
 
- Në katrorin majtas (me veshjen) vendoset shkrimi: Të vishemi me Jezusin. 
 
 
3. Të shuajmë etjen me Jezusin 
Katekisti: Në të dielën e tretë të kreshmëve Jezusi na paraqitet si uji i gjallë. Le ta dëgjojmë 
fjalën e tij. 
Lexuesi: Jezusi u përgjigj: “Kushdo që pi këtë ujë përsëri do të ketë etje. Kurse, kush do të 
pijë ujin që unë do t’ia jap, kurrë më nuk do të ketë etje, madje uji që unë do t’ia jap do të 
bëhet në të burim që rrjedh në jetën e pasosur” (krh. Gjn 4,5-42). 
 
* Kur kemi etje që të tjerët të na kuptojnë: Na e shuaj etjen me ty, o Jezus, ujin e freskët! 
* Kur kemi etje për miqësi: Na e shuaj etjen me ty, o Jezus, ujin e freskët! 
* Kur kemi etje për gjërat: Na e shuaj etjen me ty, o Jezus, ujin e freskët! 
 
- Në katrorin djathtas (me broken) vendoset shkrimi: Të shuajmë etjen me Jezusin. 
 
 
4. Të shikojmë me Jezusin 
Katekisti: Në të dielën e katërt Jezusi ofrohet si dritë për errësirën tonë. Le ta dëgjojmë 
Jezusin i cili e shëron paaftësinë tonë për të parë. 
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Lexuesi 1: Jezusi, duke kaluar rrugës, pa një njeri të verbër që prej lindjes. 
Lexuesi 2: “Erdha në këtë botë që të bëj gjyq: që të shohin ata që janë të verbër” (krh. Gjn 
9,1-41). 
 

* Edhe ne, o Zot, jemi të verbër dhe nuk e shohim të mirën që marrim: O Jezus, na 
ndihmo të shohim me ty. 
* Kur nuk e shohim të mirën te të tjerët, dhe kritikojmë: O Jezus, na ndihmo të 
shohim me ty. 
* Kur nuk i shohim gjërat e bukura që ti na dhuron çdo ditë: O Jezus, na ndihmo të 
shohim me ty. 

 
- Katekisti mund të dorëzojë një qiri të vogël të ndezur, duke thënë: “Jezusi e ndriçoftë jetën 
tënde”. 
 

- Në katrorin nën fytyrën e Jezusit (me llambën) vendoset shkrimi: Të shohim me Jezusin. 
 
 
5. Të jetojmë prej Jezusit 
Katekisti: E diela e pestë e kreshmëve na paraqet Jezusin që i dhuron përsëri jetën njeriut. 
Lexuesi: Pastaj Jezusi, përsëri i tronditur, arriti te varri. Ishte shpellë e grykën ia kishin zënë 
me një gur. “Unë jam Ringjallja dhe Jeta: kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetojë. 
Edhe kush jeton e beson në mua, nuk do të vdesë kurrë” (krh. Gjn 11,1-45). 
 
* O Jezus, ne besojmë se ti je më i fortë se mëkatet tona dhe na fal: Besojmë se gjithmonë ti 
na dhuron një jetë gëzimi. 
* Besojmë se ti, o Jezus, e mposht vdekjen dhe u dhuron ringjalljen të vdekurve tanë: 
Besojmë se gjithmonë ti na dhuron një jetë gëzimi. 
* Besojmë se ti, o Jezus, dëshiron që të sjellim shpresë aty ku ka shenja të vdekjes: Besojmë 
se gjithmonë ti na dhuron një jetë gëzimi. 
 
- Në katrorin poshtë (me gurin e rrokullisur) vendoset shkrimi: Të jetojmë prej Jezusit. 
 
Ati ynë 
 
Të gjithë:  
Faleminderit, o Jezus, sepse na dhuron një kohë për të jetuar Pagëzimin dhe për t’u 
përgatitur për Pashkët e tua. Së bashku duam të dëgjojmë fjalën tnde. 
Të zgjedhim Jezusin, të vishemi me Jezusin, të shuajmë etjen me Jezusin, të shikojmë me 
Jezusin, të jetojmë prej Jezusit: ky është angazhimi ynë. 
Dhe ti, o Jezus, forca jonë, na shoqëro në këtë ecje. Do të jetojmë me gëzimin se jemi miqtë 
e tu. Faleminderit, Jezus! 
 
Kënga  
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Koha e Kreshmëve 
Kryqi i Jezusit: dhuratë e çmueshme e dashurisë 

së Hyjit 
 
Koha e Kreshmëve është rasti që na jepet për t’u vënë përballë jetës sonë me mundësitë, 
kryqet dhe vështirësitë e saj. Jezusi, të cilin e takojmë në Ungjijtë e të dielave të Kreshmëve, 
na ndihmon ta bëjmë të çmueshme edhe përvojën tonë. 
 
Paraqitja 
Paraqitja mund të bëhet të Mërkurën e Përhime, të Dielën e parë të Kreshmëve ose në një takim të 
veçantë. 
- Kryqi është shenja që na dallon se jemi të krishterë. Nuk mund të privohemi prej tij dhe 
kurrë nuk mund ta lëmë atë, sepse ai na kujton dashurinë e madhe të Hyjit për ne, për çdo 
njeri. Biri i Hyjit ka marrë mbi vete kryqin e njerëzimit tonë, të mëkatit tonë, të frikës sonë 
përballë vuajtjes dhe e ka pasuruar atë me dashurinë e vet. 
- Çdo të diel të Kreshmëve do të na kërkohet që të lirohemi prej gurit të mëkatit tonë në 
mënyrë që drita e Fjalës së Zotit të mund të bëhet një gur i çmueshëm për t’u vënë në kryqin e 
Krishtit. Si mjeshtrat argjendarë, që i zbukurojnë objektet me gurë të çmueshëm, edhe ne do 
ta zbukurojmë atë që kemi më të rëndësishme në të qenit tonë të krishterë: kryqin e Krishtit. 
- Kryqi që gjendet para nesh e ka një gur shumë të çmueshëm që janë Pashkët (diamanti i 
gëzimit) për të na kujtuar se Jezusi tashmë e ka arritur atë pikësynim me vdekjen e ngjalljen e 
vet dhe dëshiron që edhe ne të mund të jemi në gëzim. Diamanti zgjidhet për të treguar 
gëzimin dhe ngjalljen e Jezusit jo vetëm sepse është një gur i çmueshëm, por sepse është i 
vetmi element që ekziston përgjithmonë. 
 

- Do të sodisim kryqin: 
* jëvën e parë me topazin e zgjedhjes së Hyjit; 

* javën e dytë me zafirin e lutjes; 
* javën e tretë me esmeraldin e mikpritjes; 

* javën e katërt me rubinin e fesë; 
* javën e pestë me lapislazulin e shpresës; 

* javën e madhe me perlën e dhurimit. 
 
Në aktin pendestar do t’i kërkojmë falje Hyjit për mëkatet tona dhe do të lëmë para altarit një 
gur simbol të mëkatit tonë ndaj Hyjit dhe ndaj vëllezërve. 
 
- Pas leximit të Ungjillit një fëmijë nxjerr prej arkës, së vënë pranë ambonit, një gur të 
çmueshëm (shenjë të një dëgjimi aktiv të Fjalës së Zotit) i cili vendoset mbi kryq. 
(Mund të mendohet edhe për një modalitet tjetër: përgjatë krahëve të kryqit vendosen fjalët e 
çmueshme që kanë lidhje me Ungjillin e çdo të diele dhe pranë tyre gurin përkatës të mbuluar 
me një karton. Pas leximit të Ungjillit zbulohen fjala dhe guri i çmueshëm i fshehur prej 
kartonit). 
 
Nga vijnë këta gurë për ta pasuruar kryqin e Jezusit dhe të gjitha kryqet tona? I gjejmë në 
Fjalën që Zoti na dhuron. Ajo është si një arkë prej të cilës nxjerrim gurë të çmueshëm për ta 
kuptuar kryqin e Krishtit dhe për të mësuar që ta jetojmë çdo situatë tonën të jetës. Çdo 
përvojë e jona e jetuar pa këtë Fjalë dhe pa referimin në përvojën e Jezusit mbetet pa kuptim. 
Pa Hyjin dhe Fjalën e tij gjejmë në duart tona vetëm gurë që duhen hedhur tutje sepse na 
pengojnë dhe janë pesha të kota. 
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E diela e parë e Kreshmëve 
(Mateu 4,1-11) 
 
(vetëm të dielën e parë) 
Udhëheqësi: Tashmë ka filluar koha e Kreshmëve. Bëhet fjalë për një kohë të gjatë në të 
cilën do të takojmë kryqin. E paraqesim atë si një kryq të çmueshëm sepse në të Krishti ka 
dhënë jetën e vet për ne. 
 
- Çdo të diel, në fillim të aktit pendestar, do t’i kërkojmë falje Hyjit për fajet tona dhe do të 
lëmë para altarit një gur simbol të mëkatit tonë. 
 
- Ndërsa pas homelisë do të zbulojmë nën gurin e parë të çmueshëm që zbukuron kryqin, 
fjalën që na sugjeron Ungjilli i kësaj të diele. Ajo na thotë se në çfarë mënyre e ka jetuar Jezu 
Krishti jetën e vet dhe ka përballuar kryqin. 
 
Akti pendestar 
Kremtuesi: Po e lëmë para teje, o Zot, mëkatin tonë. Është guri i mosbesimit në Hyjin, që na 
bën të brishtë përballë provave të jetës, prandaj zgjedhim shpesh atë që është më e rehatshme 
dhe e lehtë edhe pse shkon kundër Hyjit. 
 
Gjesti. Ndërkohë një djalë apo vajzë lë një gur para altarit, gur mbi të cilin është shkruar: 
“mosbesimi në Hyjin”. 
 
Kënga:  
 
Pas leximit të Ungjillit (para homelisë) 
Gjesti. Një djalë apo vajzë i afrohet kryqit dhe hap gurin e parë të çmueshëm nën të cilin 
gjendet fjala-kyçe e marrë prej Ungjillit të dëgjuar. 
 
Udhëheqësi: Kryqi për ne besimtarët është shenja më e çmueshme sepse në të Krishti ka 
dhënë jetën, për të na treguar se sa e madhe është dashuria e tij për ne. 
Këtë javë, brenda gurit të parë të çmueshëm (topazit) gjejmë një fjalë po aq të çmueshme që 
vjen prej Ungjillit që sapo e kemi dëgjuar. Është guri i çmueshëm i zgjedhjes së Hyjit të cilën 
Jezusi e ka bërë edhe përballë propozimeve joshëse të të Keqit. 
Edhe ne duam të bëjmë zgjedhjen e Hyjit në vështirësitë tona, në tundimet që na paraqiten. Në 
kryqet tona të përditshme Shpirti Shenjt na ndihmoftë për të zgjedhur Hyjin dhe për t’iu 
besuar atij. 
 
 
E diela e dytë e Kreshmëve 
(Mateu 17,1-9) 
 
Akti pendestar 
Kremtuesi: Po e lëmë para teje, o Zot, mëkatin tonë. Është mungesa e dialogut me ty që je 
Ati ynë. Ti na pret çdo ditë në lutje, për të na folur dhe për të na dhuruar dashurinë tënde. Por 
ne mbetemi memecë para teje, të shurdhër për Fjalën tënde dhe kohën për lutje nuk e gjejmë 
kurrë. 
 
Gjesti. Ndërkohë një djalë apo një vajzë lë një gur para altarit, gur mbi të cilin është shkruar: 
“Mungesa e dialogut me Hyjin”. 
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Kënga:  
 
Pas leximit të Ungjillit 
Gjesti. Një djalë apo një vajzë i afrohet kryqit dhe hap gurin e dytë të çmueshëm nën të cilin 
gjendet fjala-kyçe e marrë prej Ungjillit të dëgjuar. 
 
Udhëheqësi: Këtë javë, brenda gurit të dytë të çmueshëm (zafiri) gjejmë fjalën e çmueshme 
që vjen prej Ungjillit që sapo dëgjuam. Është guri i lutjes, i dialogut me Atin që Jezusi jeton 
në malin e Shndërrimit. Jezusi merr prej lutjes forcën për të përballuar misionin që Ati i 
beson. Edhe ne duam ta dëgjojmë zërin e Atit që na thërret për dialog me të. Duam të gjejmë 
hapësira lutjeje në ditët tona, kështu marrim forcën për t’i përballuar me kthjelltësi 
angazhimet tona dhe vështirësitë e secilës ditë.  
 
 
E diela e tretë e Kreshmëve 
(Gjoni 4,5-42) 
 
Akti pendestar 
Kremtuesi: Po e lëmë para teje, o Zot, mëkatin tonë. Është guri që na kujton çdo rast në të 
cilin i refuzojmë të tjerët. I shohim aq të ndryshëm prej nesh, në mënyrën e tyre të të vepruarit 
e të të menduarit, dhe na bezdisin. Në fund të fundit, na duket se jemi më mirë pa ta dhe ua 
bëjmë të qartë edhe atyre. 
 
Gjesti. Ndërkohë një djalë apo një vajzë lë një gur para altarit, gur mbi të cilin është shkruar: 
“Refuzimi i të tjerëve”. 
 
Kënga: 
 
Pas leximit të Ungjillit 
 
Gjesti. Një djalë apo një vajzë i afrohet kryqit dhe hap gurin e tretë të çmueshëm nën të cilin 
gjendet fjala-kyçe e marrë prej Ungjillit të dëgjuar. 
 
Udhëheqësi: Këtë javë, brenda gurit të tretë të çmueshëm (esmeraldi) gjejmë fjalën që vjen 
prej Ungjillit që sapo dëgjuam. Është guri i pranimit që Hyji i pari ka ndaj nesh. Jezusi e 
pranon atë samaritanen që takon te pusi. Është një e huaj, është një grua, e megjithatë i drejton 
fjalën, i kërkon për t’i dhënë të pijë, diskuton me të për Hyjin: asnjë jude nuk do ta kishte bërë 
këtë. 
Ashtu sikurse Jezusi është pranues me secilin prej nesh, edhe ne duam të jemi të tillë me ata 
që takojmë edhe pse janë të ndryshëm prej nesh. Ai na mëson të shkojmë kundër asaj 
mendësie që priret të na mbyllë në vetvete dhe të na bëjë t’i refuzojmë të tjerët. Nëse do të 
bëjmë kështu, do të jetojmë një përvojë të re, të bukur dhe të aftë që të na bëjë të rritemi. 
 
 
E diela e katërt e Kreshmëve 
(Gjoni 9,1-41) 
 
Akti pendestar 
Kremtuesi: Po e lëmë para teje, o Zot, mëkatin tonë. Është guri i sipërfaqësisë që na bën ta 
shohim realitetin vetëm në sipërfaqe, të mos i vëmë re dhuratat që Hyji na ka bërë për ta bërë 
të bukur jetën tonë dhe atë të të tjerëve. 
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Gjesti. Ndërkohë një djalë apo një vajzë lë një gur para altarit, gur mbi të cilin është shkruar: 
“Sipërfaqësia”. 
 
Kënga:  
 
Pas leximit të Ungjillit 
Gjesti. Një djalë apo një vajzë i afrohet kryqit dhe hap gurin e katërt të çmueshëm (rubini) 
nën të cilin gjendet fjala-kyçe e marrë prej Ungjillit të dëgjuar. 
 
Udhëheqësi: Këtë të diel Ungjilli na fton të kemi një vështrim të ri mbi realitetin, një 
vështrim feje. Shërimi i të verbrit të lindur i verbër na tregon se të jesh i prekur prej Jezusit 
dhe t’i besosh fjalës së tij do të thotë të hapësh sytë dhe të pranosh se realiteti, jeta, është një 
dhuratë e Hyjit për ne. Guri i çmueshëm i të dielës së katërt të Kreshmëve është pra feja që 
është aftësia për t’i shikuar në thellësi personat, situatat, realitetin që jetojmë. Ai që takon 
vështrimin e mirë të Jezusit shërohet para së gjithash në zemër. Prej zemrës vjen aftësia për të 
parë në të tjerët bukurinë e mirësinë dhe për t’i shikuar situatat që jetojmë si dhurata që Hyji i 
përgatit për ne. Feja është një vështrim i ri, i thellë, mbi realitetin dhe lind prej një zemre të 
shëruar. 
 
 
E diela e pestë e Kreshmëve 
(Gjoni 11,1-44) 
 
Akti pendestar 
Kremtuesi: Po e lëmë para teje, o Zot, mëkatin tonë. Është guri i shkurajimit përballë 
vështirësive që jeta na nxjerr përpara. Lind prej frikës se mos na lë vetëm edhe ti, është frika 
se nuk do të kemi shpresë kur të jemi të shtypur prej të keqes. 
 
Gjesti. Ndërkohë një djalë apo një vajzë lë një gur para altarit, gur mbi të cilin është shkruar: 
“Shkurajimi”. 
 
Kënga:  
 
Pas leximit të Ungjillit 
Gjesti. Një djalë apo një vajzë i afrohet kryqit dhe hap gurin e pestë të çmueshëm 
(lapislazulin) nën të cilin gjendet fjala-kyçe e marrë prej Ungjillit të dëgjuar. 
 
Udhëheqësi: Mrekullia që na tregon Ungjilli na jep zemër që të kemi shpresë në çdo situatë, 
edhe përballë të keqes më të madhe që është vdekja. Në dialogun me Jezusin, Marta, motra e 
Lazrit, ndien se shpresa fillon të jetojë përsëri dhe feja rilin. Shpresa është guri i çmueshëm që 
na dhuron Ungjilli i kësaj të diele të pestë të Kreshmëve. Jezusi na kërkon edhe në momentet 
më të vështira që të mbetemi të hapur ndja shpresës, vetëm kështu do të shohim të rilindë jeta. 
 
E diela e Larit 
(Mateu 21,1-11) 
 
Akti pendestar 
Kremtuesi: Po e lëmë para teje, o Zot, mëkatin tonë. Është guri i egoizmit tonë që na bën të 
bëjmë vetëm atë që është e rehatshme për ne dhe të mendojmë për interesat tona para se të 
mendojmë për nevojat e të tjerëve. 



 
 8 

Gjesti. Ndërkohë një djalë apo një vajzë lë një gur para altarit, gur mbi të cilin është shkruar: 
“Egoizmi”. 
 
Kënga:  
 
Pas leximit të Ungjillit 
Gjesti. Një djalë apo një vajzë i afrohet kryqit dhe hap gurin e gjashtë të çmueshëm (perlën) 
nën të cilin gjendet fjala-kyçe e marrë prej Ungjillit të dëgjuar. 
 
Udhëheqësi: Këtë të diel Jezusi hyn në Jerusalem hipur mbi një gomar që nxënësit e tij e 
kanë kërkuar hua për të. Jezusi hyn si mbret, por nuk ka as edhe një gomar, froni i tij do të 
jetë kryqi, pushteti i tij do të jetë të bërit i varfër për ne. Jezusi është një mbret që nuk 
imponohet me forcë, por dhurohet tërësisht dhe nuk tërhiqet prapa as para vdekjes. Interesi i 
tij i vetëm është shëlbimi ynë dhe gëzimi ynë. Këtë të diel të Larit perla e çmueshme që 
Ungjilli na jep është fjala dhuratë. Këtë duam t’ia kërkojmë Zotit për të gjithë ne: forcën për 
ta lënë stilin egoist dhe llogaritës për të mësuar prej Jezusit gëzimin e dhurimit. 
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