
DIOQEZA E SAPËS 

TREDITËSHI I PASHKËVE - RRETH TRYEZËS NË FAMILJE 

Në këtë kohë të vështirë, në të cilën nuk mund të shkojmë në kishat tona, 

janë meshtarët, ipeshkvijtë dha papa Françesku që hyjnë në shtëpitë tona 

nëpërmjet televizorit, radios dhe rrjeteve sociale. Kjo është shumë e bukur 

dhe na ndihmon ta jetojmë, edhe pse në distancë, përvojën e komunitetit 

të krishterë. Këto lidhje virtuale marrin kuptim vetëm nëse rikujtojmë që 

kisha nuk është virtuale, por reale, ajo është bëre nga persona të cilët e 

jetojnë dhe eksperimentojnë komunitetin e krishterë, duke filluar me 

familjen e tyre, kishën e vogël shtëpiake. Për këtë arsye ju propozojmë, të 

jeni nëpërmjet gjesteve të thjeshta një komunitet familjar që, përveç se e 

shikon e kremton festën e Pashkëve.  

Komisioni i Familjes 

 

E ENJTA E SHENJTË - SHËRBIM, EUKARISTI, DHURATË 

Përgatitja: E gjithë familja e bashkuar dhe e ulur rreth një tryeze, të mbuluar  

me një mbulesë të bardhë, me biblën, me një qiri të ndezur, me një enë me 

ujë dhe një bukë të rrumbullakët. 

Një anëtarë i familjes lexon: 

Apostujt nuk e kuptuan rëndësinë e pyetjes që ata i bënë Jezusit kur i 

thanë: "Ku dëshiron që ne ta përgatisim dhomën për darkë?" Duam edhe ne  

të meditojmë në heshtje për këtë pyetje. Ne ashtu, si apostujt, dëshirojmë 

të konsumojmë darkë me Jezusin. Të marrim pjesë në angazhimin për të 

përgatitur gjithçka me dinjitet. Në këtë Pashkë, është vetë Jezusi që na thotë: 

"Unë dua që ju të përgatitni shtëpinë tuaj për darkë." Ta bëjmë shtëpinë tonë 

të denjë për Jezusin. Ai dëshiron që ne të  jemi "shtëpia" e tij,  ku Ai 

nderohet, falënderohet dhe bekohet. Sot Ai na fton të mos  mbyllemi në 

egoizëm, por të hapemi ndaj misterit të Tij të dashurisë që na shpëton dhe 

na jep jetë.  

Të gjithë së bashku: 

Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen. 

Familja pyet të zotin e shtëpisë:  

Jezus, ku dëshiron që ta përgatisim  darkën? 
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Kryetari i familjes përgjigjet: 

Këtu, në shtëpinë tonë!  

Familja ngrihet në këmbë dhe njëri nga anëtarët lexon:  

Dëgjojmë Ungjillin e Gjonit (13,1-15): 

Ishte para festës së Pashkëve. Jezusi, duke ditur se i erdhi koha të kalojë 

prej kësaj bote tek Ati, pasi i deshi të vetët - ata që ishin në botë - i deshi 

deri në pikën e fundit. Dhe, gjatë darkës - pasi djalli ia kishte mbushur 

mendjen Judës, birit të Simon Iskariotit, ta tradhtonte - Jezusi, që e dinte se 

Ati i la gjithçka në dorë, se erdhi prej Hyjit dhe se tek Hyji po kthente - u 

ngrit nga darka, hoqi petkun e sipërm, mori një peshqirë dhe u ngjesh. Qiti 

ujë në legen dhe filloi t’ua lajë këmbët nxënësve dhe t’ua fshijë me peshqirin, 

me të cilin ishte ngjeshur. Arriti kështu te Simon Pjetri. Ai i tha: 

“Zotëri, ti të m’i lash këmbët?” “Ç’po bëj unë - iu përgjigj Jezusi - ti tani nuk 

e kupton, do ta kuptosh më vonë.” Pjetri iu përgjigj: “Nuk do të m’i lash 

këmbët kurrë e për këtë jetë!” “Nëse nuk do të laj - i tha Jezusi - nuk do të 

kesh pjesë me mua.” Simon Pjetri iu përgjigj: “Atëherë, Zotëri, jo veç këmbët 

e mia, por edhe duart, edhe kokën!” Jezusi i tha: “Kush është i larë, nuk i 

duhet të lajë tjetër përveç këmbët - dhe është krejtësisht i pastër. Edhe ju 

jeni të pastër, por jo të gjithë.” Ngase e dinte se kush do ta tradhtojë, këndej 

edhe tha: “Nuk jeni të gjithë të pastër.” Pasi ua lau këmbët, mori petkun e 

sipërm të vetin, u ul prapë në tryezë dhe u tha: “A e kuptoni çka ju bëra? Ju 

më quani: Mësues e Zotëri. Mirë thoni, sepse unë jam. Nëse, pra, 

unë - Zotëria dhe Mësuesi - ju lava këmbët, duhet që edhe ju t’ia lani këmbët 

njëri-tjetrit. Ju dhashë shembull që, sikurse ju bëra unë juve, të bëni edhe 

ju.  Fjala e Zotit.          

Të gjithë: Falënderojmë Hyjin. 

Moment i shkurtër heshtjeje. 

Kryetari i familjes: 

Të bëjmë edhe ne, në shtëpinë tonë, gjestet e dashurisë që Jezusi  i ka 

bërë për ne. 

 LARJA E KËMBËVE  

Njëri nga anëtarët e familjes: 

Kjo shenjë është e rëndësishme, sepse na kujton misionin e Jezusit edhe 

detyrën, për ne të krishterët, që të duam njëri me tjetrin. 
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GJESTI I LARJES: Një anëtar i familjes, ndoshta kryetari i familjes, si Jezusi, ua 

lan këmbët të gjithëve ose disa prej anëtarëve të familjes (nëse janë vetëm 

dy pjesëtarë, i lajnë këmbët njëri – tjetrit). 

NDARJA E BUKËS 

Njëri nga anëtarët e familjes: 

Buka e përgatitur në shtëpi, na kujton intimitetin e familjes dhe 

sakrificën e punës për të sjellë bukë në shtëpi. Vetë Jezusi është bërë bukë 

për ne, Ai e lejoj veten të preket, të copëtohet dhe të hahet për t'u bashkuar 

ngusht me ne dhe për të qenë pjesë e familjes sonë. 

Kryetari i familjes: 

Është  shenjë e bashkëndarjes: një bukë e vetme e ndarë për të gjithë 

është gjesti që bëjmë çdo ditë në shtëpitë tona. Sot, duam ta ndajmë këtë 

bukë, duke u bashkuar shpirtërisht me bukën e gjallë që zbriti nga qielli, që 

është trupi i Jezusit. 

GJESTI I NDARJES: Kryetari i familjes thyen bukën, të cilën e ndan me familjen, 

ulur rreth tryezës, duke qëndruar në heshtje për një minutë, duke 

falënderuar Zotin për këtë dhuratë të madhe. 

Njëri nga anëtarët e familjes: 

Pasi kemi ngrënë bukën, kujtojmë mrekullitë që Zoti bën për ne, për 

popullin e tij, duke dëgjuar pjesën biblike të Librit të Daljes (13,1-10): 

Zoti i tha Moisiut: “Ndaje për mua çdo të parëlindur - frytin e parë të 

kraharorit të nënës së bijve të Izraelit, qoftë të njerëzve qoftë të kafshëve 

shtëpiake: mua më përkasin”! 

Atëherë Moisiu i tha popullit: “Mbajeni mend këtë ditë, në të cilën dolët 

prej Egjiptit - prej shtëpisë së skllavërisë! Sepse Zoti ju nxori me dorën e vet 

të fortë prej atij vendi: ruhuni se hani bukë të mbrume! Sot ju po dilni prej 

Egjiptit, në muajin e Abibit, d.m.th. Të frutave të para. 

Atëherë, kur Zoti të bëjë të hysh në dheun e Kananeut, të Heteut, të 

Amorreut, të Heveut dhe të Jebuseut, që me përbetim ju zotua etërve të tu 

se do ta japë ty, këtë tokë që rrjedh qumësht e mjaltë, 

Në këtë muaj kremtoje këtë rit të shenjtë: 

Për shtatë ditë ha bukë të pabrume.  E shtata ditë le të jetë festë në nder të 

Zotit. 

Për shtatë ditë hani bukë të pabrume: 

Të mos ketë tek ti assesi bukë të mbrume dhe të mos shihet askund në kufijtë 

e tu brumë! 
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Mësoje fëmijën tënd atë ditë e thuaj: 

‘Bëj kështu për atë që Zoti bëri për mua kur dola prej dheut të Egjiptit.’ 

Kiji porsi shenjë në dorën tënde, porsi përmendore ndër sy të tu në mënyrë 

që Ligji i Zotit të jetë gjithmonë në gojën tënde. Sepse Zoti të nxori prej 

Egjiptit me dorë të fuqishme! 

Zbatoje këtë rit vjet për vjet në kohën e caktuar”!  Fjala e Zotit.  

Të gjithë: Falënderojmë Hyjin. 

DHURATË E VETVETES 

Kryetari i familjes: 

Le të ngrihemi në këmbë, si dhuratë të vetvetes por edhe për njëri-

tjetrin të lutemi për familjen tonë dhe për tërë botën, duke thënë: Na Dëgjo 

o Zot. 

Njëri nga familja, ose një lutje për secilin: 

1. O Zot, ti e ke bërë Kishën pjesëtaren e meshtarisë sate. Sot, në veçanti të 

lutemi për të gjithë meshtarët, mbushi ata me hirin tënd. Të lutemi.   

Të gjithë: Na Dëgjo o Zot. 

2. Ti që na mbledh në këtë moment të lutjes familjare, na mbro, na drejto 

dhe na ndriço; bëj, o Zot, të rritemi në dashuri me Ty dhe midis nesh. Të 

lutemi. Të gjithë: Na Dëgjo o Zot. 

3. O Krisht, ti që e dhe plotësisht veten në bukë dhe në verë për dashuri 

ndaj nesh; bëj, o Krisht, të duam njeri-tjetrin ashtu siç na ke mësuar Ti. Të 

lutemi. Të gjithë: Na Dëgjo o Zot. 

4. Në këtë kohë izolimi mos na lejo të harrojmë se jemi pjesë e një familje 

më të madhe, e cila është kisha Na jep dhuratën të ndihemi në bashkësi të 

ngushtë me të gjithë të krishterët në botë. Të lutemi.       

Të gjithë: Na Dëgjo o Zot. 

Kryetari i familjes: 

Të kapemi për duarsh dhe t'i lutemi Atit tonë. 

Të gjithë së bashku: 

Në emër të Atit e të Biri e të Shpirtit Shenjt. Amen. 

Një këngë fetare tradicionale. 
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E PREMTJA E SHENJTË. DASHURIA E KRYQËZUAR. 

 

Përgatitja: Familja mblidhet në lutje rreth tryezës. Mbi tryezë, pa mbulese, 

vendosni një kryq dhe një qiri të ndezur.  

Një anëtar i  familjes: 

Ungjilli tregon se farisenjtë për të besuar, kërkojnë një shenjë, por 

Jezusi nuk e jep atë.  

Pastaj, gjatë rrugës për në Jeruzalem, Jezusi i pyet dishepujt se çfarë thuhet 

për të. Përgjigjet janë të të pa qarta, të hutuara, të rrëmujshme, ashtu siç 

janë sot përgjigjet tona përballë vuajtjeve që nuk i kuptojmë. Për sa kohë 

që Pjetri thotë se "Ti je Krishti", gjithçka bëhet e qartë, edhe për ne sot: "nëse 

ti je Krishti, do të na çlirosh nga dhimbja!" 

Edhe në këmbët e kryqit, të tjerët kërkojnë një shenjë: "nëse je Krishti, zbrit 

tani dhe ne do të besojmë", por Jezusi nuk zbret, por vdes në kryq. 

Ja shenja që të gjithë e presim, por e kemi të vështirë ta pranojmë. 

Të gjithë së bashku: 

Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen. 

Familja pyet kryetarin e familjes: 

Jezusi çfarë shenje i jep familjes sonë? 

Kryetari i familjes: 

Nuk ka dashuri më të madhe se kjo: të japësh vetë jetën. 

Kryetari i familjes: 

Zoti e donte aq shumë botën, sa dha Birin e tij te vetëm. I kërkojmë 

me përvujtëri Zotit faljen për mëkatet tona edhe pse nuk kemi kuptuar 

dashurinë e tij. 

Puna e pendimit – Të gjithë së bashku. 

O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i 

kam bërë: se kam bjerrë parrizin, kam merituar ferrin. Por më fort po më 

vjen keq se të kam fyer Ty, o e mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. 

Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po ta jap fjalën, se me ndihmën Tënde, nuk 

do të fyej më kurrë. Amen. 
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Një anëtar i  familjes:  

(nëse doni mund të lexoni edhe më shumë duke ndarë personazhet L., P., J., T.) 

L. Dëgjojmë tregimin e Mundimit të Krishtit nga Ungjilli sipas Markut (15,1-46):  

Menjëherë në mëngjes krerët e priftërinjve mbajtën kuvend bashkë me 

pleq e me skribë. Mbarë këshilli i lartë, pasi e lidhën Jezusin, e çuan dhe ia 

dorëzuan Pilatit. Pilati e pyeti: P. “A je ti mbreti i judenjve?” J. “Ti thua!” – 

L. iu përgjigj Jezusi. Kryepriftërinjtë e paditnin rëndë. Pilati e pyeti përsëri: 

P. “Pse s’po përgjigjesh asgjë? Shih se sa po të padisin!” 

L. Jezusi s’u përgjigj më asgjë aq sa Pilati mbeti i habitur. 

Pilati për çdo të kremte të Pashkëve u lëshonte atë të burgosur që ata 

kërkonin. Në atë kohë ishte në burg një njeri që quhej Barabë, i burgosur 

bashkë me kryengritës të tjerë, të cilët në një kryengritje kishin bërë vrasje. 

Njerëzit u ngjitën lart e filluan të kërkojnë prej Pilatit të bëjë atë që kishte 

zakon të bëjë për ta. Pilati iu përgjigj: P. “A doni t’jua lëshoj mbretin e 

hebrenjve?” 

L. Sepse e dinte mirë se kryepriftërinjtë e kishin dorëzuar prej smire. Por 

kryepriftërinjtë e nxitën turmën t’ua lëshojë më mirë Barabën. Pilati foli 

përsëri dhe u tha: P. “Çka (doni) të bëj me atë që (ju thoni se) është mbreti 

i judenjve?” T. “Kryqëzoje!” - L. bërtitën ata përsëri. 

P. “Po ç’të keqe ka bërë?” – L. u tha Pilati. Por ata bërtitën edhe më të 

madhe: T. “Kryqëzoje!” 

L. Pilati, duke dashur të kënaqë turmën ua lëshoi Barabën, kurse Jezusin, pasi 

e frushkulloi, ua dha ta kryqëzojnë. 

Ushtarët e shtinë Jezusin brenda pallatit - d.m.th. në pretorium, dhe e 

bashkuan mbarë kohortën. 

E veshën me mantel të kuq dhe në kokë i vunë një kurorë të gërshetuar me 

ferra. Atëherë filluan ta përshëndesin: T. “Të falemi, mbreti i judenjve!”  

L. Dhe i binin kresë me kallam, e pështynin dhe, duke u gjunjëzuar para tij, 

gjasme e nderonin. Pasi e vunë në lojë, ia hoqën mantelin e kuq, ia veshën 

petkat e tij dhe e hodhën përjashta për ta kryqëzuar. 

Ushtarët e detyruan një kalimtar që po kthehej nga fusha, Simonin prej 

Cirenës, babanë e Aleksandrit e të Rufit, të mbartë kryqin e Jezusit. 

Jezusin e çuan në një vend që quhet Golgota, që në përkthim do të thotë: 

‘Vendi i Kafkës’. I dhanë verë të përzier me mirrë, por ai nuk e mori. 

Atëherë e kryqëzuan dhe: ‘i ndanë petkat e tij, duke hedhur short’ - çka t’i 

bjerë secilit. 
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Ishte ora tre kur e kryqëzuan. 

Ishte i shkruar mbishkrimi i fajit të tij: “Mbreti i judenjve.” Bashkë me të 

kryqëzuan edhe dy cuba, njërin në anën e tij të djathtë, kurse tjetrin në të 

majtën e tij. 

Kalimtarët e shanin ‘duke tundur kokën’ e thoshin: T. “Hej, ti që e rrënon 

tempullin dhe e rindërton për tri ditë, shpëtoje, deh, veten, zbrit prej 

kryqit!” L. Po ashtu edhe kryepriftërinjtë e skribët e vinin në lojë me njëri-

tjetrin dhe thoshin: T. “Të tjerët i shpëtoi, por veten s’mund ta shpëtojë! 

Mesia! Mbreti i Izraelit! Le të zbresë tani nga kryqi që ta shohim e të 

besojmë!” L. E fyenin edhe ata që ishin të kryqëzuar me të. 

Kur u bë ora gjashtë errësira e mbuloi mbarë dheun deri në orën nëntë. Në 

orën nëntë Jezusi lëshoi një gjëmë të madhe: J. “Eloi, Eloi, lema sabahthani?”  

L. Që përkthehet: J. “Hyji im, Hyji im, përse hoqe dorë prej meje?”  

L. Disa prej atyre që ishin pranë, kur e dëgjuan, thanë: T. “ja, po thërret 

Elinë!” 

L. Njëri prej tyre u lëshua me vrap, e lagu shpuzën në ‘uthull’, e vuri në 

kallam, ia dha ta ‘pijë’ duke thënë: T. “Lëreni të shohim pale a po vjen Elia 

ta ulë nga kryqi!” 

L. Jezusi lëshoi një britmë të madhe - e dha shpirt. (gjithë familja gjunjëzohet 

në heshtje për një çast). 

Atëherë perdja e tempullit u nda më dysh prej majës e deri në fund. 

Centurioni që rrinte përballë Jezusit, kur pa se si i doli shpirti, tha:  

(Lexoni fjalinë e centurionit të gjithë së bashku)  

“Ky njeri paska qenë me të vërtetë Biri i Hyjit!” 

L. Prej së largu vërenin edhe disa gra. Ndër to ishte: Maria Magdalenë, 

Maria, nëna e Jakobit të ri dhe e Jozefit, edhe Saloma, të cilat e kishin 

përcjellë dhe i kishin shërbyer kur ishte në Galile, edhe shumë të tjera që me 

të u ngjitën në Jerusalem. 

Kur u bë natë dhe, pasi ishte përgatitja - d.m.th. Nata e së shtunës - erdhi 

Jozefi prej Arimatesë, këshilltar i shquar e që edhe ai priste Mbretërinë e 

Hyjit, mori guxim dhe hyri te Pilati e ia lypi trupin e Jezusit. Pilati, i habitur 

se kishte vdekur, thirri centurionin dhe e pyeti a kishte vdekur tashmë. Si 

mori vesh prej centurionit, ia dhuroi trupin Jozefit. Ky bleu pëlhurën, e uli 

nga kryqi Jezusin, e mbështolli në pëlhurë dhe e futi në varr të hapur në 

shkëmb. Pastaj rrokullisi një gur në grykë të varrit.   Fjala e Zotit.  

Të gjithë: Lavdi ty, o Krisht.  
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ADHURIMI DHE PUTHJA E KRYQIT  

Kryetari i familjes: 

Edhe familja jonë dëshiron të jetë si centurioni që u shndërrua dhe 

besoi para kryqit. 

Tani le ta kalojmë kryqin tek njëri-tjetri. Në heshtje, e mbajmë atë në duart 

tona, e puthim me devocion dhe respekt, duke e mirëpritur vdekjen e tij, si 

një akt dashurie për secilin nga ne dhe për shpëtimin tonë. Pastaj mund t’ia 

kalojmë kryqin personit pranë nesh. 

GJESTI I ADHURIMIT. 

Kryetari i familjes: 

Le t'i lutemi Zotit përmes ndërhyrjes së Kryqit të tij të Shenjtë.  

Të themi së bashku: Pashë kryqin tënd, na dëgjo o Zot! 

Njëri nga familja, ose një lutje për secilin: 

1. O Zot në këtë kohë hiri dhe kohë mundimi që po kalojmë, bëj që të 

dimë të jetojmë me dashuri e përkushtim ndaj Teje e ndaj njeri - tjetrit. Të 

lutemi. Të gjithë. Për kryqin tënd, na dëgjo o Zot! 

2. Të besojmë o Zot papën, meshtarët,  rregulltarët e të gjithë 

vullnetarët në mbarë botën. Që në këtë kohë të vështire po japin mesazhe 

dashurie, përkujdesjeje, mirësie e besimi duke shpallur jo me fjalë por me 

vepra Dashurinë Tënde. Të lutemi.          

Të gjithë. Për kryqin tënd, na dëgjo o Zot! 

3. O Zot kjo kohë është dhimbje e madhe shpirtërore për çdo 

besimtar,  por të lutemi pranoje si sakrificë, e bëj që kjo sakrificë të bëhet 

burim hiri për çdo besimtarë por mbi të gjitha për kthimin e bijve të Tu që 

janë larg Teje. Të lutemi. Të gjithë. Për kryqin tënd, na dëgjo o Zot! 

4. Beko o Zot çdo familje, bëj që aroma Jote të mbushë çdo familje 

dhe Shpirti i shenjtë të mësojë çdo prind të dijë të bëj prindin,  edukatorin, 

katekistin e të bashkuar rreth tryezës të dinë të japin lavdi Ty, o Trini e 

Shenjtë. Të lutemi. Të gjithë. Për kryqin tënd, na dëgjo o Zot! 

5. O Zot sot më shumë se kurrë po të besojmë mjekët, infermierët, 

policët dhe çdo profesjon tjetër,  që me vetëdije të plotë po ju shërbejnë të 

sëmurëve dhe njerëzve në nevoje, duke rrezikuar jetën e tyre dhe kështu, 

po na mësojnë se dashuria për tjetrin është me e rëndësishme se jeta ime. 

Mësim ky që ti na e dhe me Jetën Tënde. Të lutemi. 
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Të gjithë. Për kryqin tënd, na dëgjo o Zot!  

Të gjithë: Aty ynë. 

Kryetari i familjes:  

O dru i shenjtë dikur gjëja më e përbuzur 2000 vjet më parë, e në 

vazhdim gjëja më e çmuar. O kryq i shenjtë, fillimi i jetës e burim gëzimi. Sa 

herë të shikoj humbas, në ty gjithë  jeta me kalon para sysh. Sa herë të kam 

puthur, sa herë të kam përbuzur, sa herë të kam hedhur, sa herë s’të kam 

pranuar. Shumëkush të mban në qafë, do të tjerë në tatuazh të kanë bëre, 

por kur vjen puna për të të mbajtur, duan të largohen me vrap. Sa dhimbje 

në zemër që nuk e kuptojmë se ti kryq i shenjtë je burimi i jetës. Tek Ti fillon 

jeta e vërtetë. Ti që je gëzimi e lumturia e çdo të krishteri. Amen. 

Bëni Shenjën e kryqit dhe përfundoni në heshtje. 

Secila familje të bëjë një akt bamirësie: të ndani ushqimin me një familje në 

nevoje që ndodhet pranë shtëpisë (p.sh.). 

 

E SHTUNA E SHENJTË - HESHTJE DHE PRITJE 

 

Njëri nga anëtarët familjes: 

Jezusi ka vdekur, e ulën nga kryqi dhe e vendosën në varr. Sot është 

kohë heshtjeje dhe pritjeje. Tryeza është e zbuluar, pa mbulesë, kryqi mbi 

tryezë është i mbuluar dhe qiri është i fikur. Në këtë të Shtunë të Shenjtë, të 

shoqërohemi nga Maria, nëna e Jezusit, dishepulle besnike deri në kryq, e 

cila kurrë nuk e humbi shpresën për të parë premtimet e Zotit të 

përmbushura. 

Të gjithë së bashku: 

Në emër të Atit  e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen. 

Pjesa tjetër e familjes së bashku pyesin nënën (gjyshen, tezen): 

Maria, si mund t’ia bëjmë që të mos e humbasim shpresën? 

Nëna përgjigjet: 

Me lutjen familjare. 
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LUTJA E SHENJTË E RRUZARES  

Shenjat e mundimit. 

1. Në të parën shenjë të mundimit të mendojmë:  

                             JEZUSI LUTET NË KOPSHTIN E GJETSEMANIT. 

Meditim. Në këtë kohë trishtimi e izolimi të gjejmë Gjetsemanin tonë, që të 

lutemi e të reflektojmë, që të arrijmë të kuptojmë çfarë po bëjmë me jetën 

tonë e me jetën e të tjerëve. 

2. Në të dytën shenjë të mundimit të meditojmë:  

                              JEZUSIN  E RRAHIN NË OBORRIN E PILATIT. 

Meditim. Sa herë në këto ditë o Jezus po të frushkullojmë e po të 

kryqëzojmë me mendimet, veprimet e me indiferencën tonë ashtu sikurse 

bëri Pilati. 

3. Në të tretën shenjë të mundimit të meditojmë:  

 JEZUSIN E KURORËZOJNË ME FERRA. 

Meditim. Sa të shumta janë ferrat që të jap unë në këto ditë o Jezus. Një 

ferr frike, trishtimi, indiferentizmi, krenarie, pabesnikërie... kështu që 

kurorën me ferra ta formova unë brenda ditës. Sa kurora me ferra po të 

vendosim të gjithë se bashku  në këto ditë? 

4. Në të katërtën shenjë të mundimit të meditojmë:  

JEZUSI ME KRYQ NË KRAH U NGJIT NË MAL TË KALVARIT. 

Meditim. O Jezus Ti e deshe kryqin edhe pse nuk ishte kryqi Yt, por i yni. 

Sepse Ti erdhe për dashuri. Ne vazhdojmë duke ta bëre kryqin gjithnjë e më 

të rëndë me mosdashurinë  e mosbesimin tonë.  Ne vazhdojmë duke e 

refuzuar kryqin edhe pse kryqi është burim i jetës. Kjo kohë e vështirë le të 

na mësojë ta mbartim kryqin e ta duam mbi gjithçka. 

5. Në të pestën shenjë të mundimit të meditojmë:  

 JEZUSI VDES I GOZHDUAR NË KRYQ. 

Meditim. Ne o Jezus në vend të ujit të japim uthull. Ti përkundrazi na bën 

bijtë e nënës tënde të dashur dhe na jep nënën tënde si nënën tonë. Ti vdes 

në kryq për ne dhe ne nuk lëmë veset e këqija që na largojnë nga Ti. 

 

Të marrim pjesë në Vigjiljen e Pashkëve përmes televizionit, radios dhe 

rrjeteve sociale. 
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E DIELA E PASHKËVE: RINGJALLJA E ZOTIT. 

 

Përshëndetni njëri-tjetrin kështu: 

- Krishti është ringjallur! 

- Me të vërtetë është ringjallur! 

Të marrim  pjesë në Meshën e ditës, nëpërmjet  televizionit, radios dhe 

rrjeteve sociale. 

Përgatitni tryezën për drekën me mbulesën më të bukur që keni, vendosni 

ushqimin, Biblën, qiriun e ndezur, lule dhe, nëse e keni, ujin e bekuar. 

Kryetari i familjes: 

Çdo gjë është bëre gati që të festojmë Pashkët. 

Krishti e mundi vdekjen. Ne besojmë në Të dhe për këtë arsye, edhe shpesh 

frikësohemi për atë që mund të na dëmtojë, nuk shkurajohemi dhe e 

vendosim shpresën tonë në të Ringjallurin.  

Jezusi është Shpëtimtari ynë dhe ne besojmë që do të ringjallemi me Të. 

Të gjithë së bashku: 

Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen. 

Më i vogli i familjes (apo të gjithë fëmijët së bashku):  

Kë kërkoni?  

Të gjithë së bashku: 

Jezusin e vënë në varr! 

Më i vogli i familjes (apo të gjithë fëmijët së bashku): 

Po pse e kërkoni mes të vdekurve atë që është i gjallë? Nuk është këtu, 

u ringjall!  

Të gjithë së bashku: 

Lavdi i qoftë Hyjit në lartësitë qiellore e paqe njerëzve vullnetmirë mbi 

tokë. Ne po të lëvdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të 

madhërojmë, po të falënderojmë për lavdinë tënde të pakufi. Zot Hyj, 

Mbret qiellor, Hyj, Atë i gjithëpushtetshëm. Zot Bir i njëlindur, Jezu Krisht, 

Zot Hyj, Qengji i Hyjit, Biri i Atit, ti që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë 

për ne, ti që shlyen mëkatet e botës, pranoje lutjen tonë. Ti që rri në të 

djathtën e Atit, ki mëshirë për ne. Sepse ti vetëm je shenjti, ti vetëm Zoti, ti 

vetëm gjithë i larti, o Jezu Krisht, së bashku me Shpirtin Shenjt: në lumturinë 

e Hyjit Atë. Amen  
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BEKIMI I FAMILJES DHE I TRYEZËS 

Kryetari i familjes: 

O Zot, ti që siguron ushqimin për bijtë e tu 

me mrekullinë e vazhdueshme të krijimit, 

mirëpriti lutjet tona të lavdërimit 

dhe bëj që, gjatë forcimit të trupit,  

edhe besimit tonë, 

nxitur nga Fjala Jote, 

të rritet gjithnjë e më shumë në kërkimin e mbretërisë tënde. 

Nëpër Krishtin, Zotin tonë. Amen! 

Të gjithë së bashku: Aty ynë. 

Kryetari i familjes: 

 Tani, le t’ia japim njëri-tjetrit përqafimin e paqes. 

GJESTI I PAQES me përqafim nëse është e mundur. 

Të gjithë së bashku: Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtin Shenjt. Amen. 

Këngë: Të falemi Mari. 

Për shumë vjet Pashkët e ju bëftë mirë! 


