Adhurimi Eukaristik

Zoja Rruzare. lutu për ne!

Bëni gjithçka t’ju thotë Biri i im!
Famullia
Katedralja e shën Palit - Tiranë
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Në emën të Atit e të birit e të Shpirtit Shejt.
Amen.
Vllazen e motra, jena të bashkuem në këtë Natë Festet të
Zojës Rruzare, për me i shprehë para Birit të saj krejt dashninë që ndryjmë në zemër për Nanën e tij, për këtë Nanë e cila
asnjëherë nuk i braktisë bijtë e saj që Biri i vet ja ka besue nën
kambët e Kryqit kur i ka thanë shën Gjonit: Birë, qe Nana e
jote, e bashkë me shën Gjonin këtë fjalë na e ka thanë edhe të
gjithë neve këtu të bashkuem në këtë adhurim shejt.
Përkujtimi i Rruzares menjëherë e përcjell kujtesën tonë në
fjalët e para të lutjes Të Falemi, o Mri: “Të falem, o Hirplote,
Zoti asht me ty”, fjalë të cilat ne i përsërisim aq shumë kur e
lusim Rruzaren Shejte. Është një mënyrë krejtësisht e veçantë
për t’u vendosë në praninë e Zojës së Bekueme në të njëjtën
kohë edhe në praninë e Zotit, sepse “Zoti asht me të”. Pra duke
ndejtë me Zojën, ne rijetojmë së bashku me të gjithë misteret
e jetës së Jezusit që do të thotë se rijetojmë të gjithë misteret e
Shëlbimit tonë.
Tregimi i Lajmërimit të Zotit në pamje të parë na paraqet
vetëm një mister, por në të vërtetë po ta vërejmë me kujdes, aty
do t’i gjejmë të gjithë misteret e Rruzares: Lajmërimi, por edhe
Vizita e Zojës, sepse aty përmendet Elizabeta si dhe Lindja e
Krishtit: “Do të lindësh një djalë, do ta sjellësh në dritë dhe do
ta quash Jezus”. Edhe misteret e Lumnisë aty janë të shpallura:
“Do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i të Tejetnaltit; Zoti do
t’i japë fronin e Davidit atit të tij... dhe mbretëria e tij nuk do
të ketë mbarim”. Pikërisht në ringjallje dhe në ngjitjen në qiell
Jezusi do të marrë dinjitetin e mbretit mesianik, lumninë e amshueme në mbretërinë e Atit. Pra, këto janë misteret e gëzimit
dhe të lumnisë.
2

Duket sikur mungojnë misteret e mundimit, por edhe ato
i gjejmë edhe pse jo të përshkrueme në mënyrë të drejtë për
drejtë, por në parim gjenden aty brenda. Nëse kalojmë tek
përgjigja që Maria i jep Engjëllit: përgjigja e saj nuk është
thirrje triumfit por një fjalë përvujtniet: “Qe, jam shërbëtorja
e TenZot”. Kjo shprehje e ven në sintoni të plotë me Shërbëtorin e përvujtë të Zotit të cilin tashmë e kishte shpallur Izaia,
Shërbëtori i cili do të lumnohet, por përpara do të përvujtnohet,
dënohet, vritet, “duke e shporuar për mëkatet tona”.
Maria e din, në sajë të frymëzimit të Shpirtit Shejt, se misteret e lumnisë nuk mund të ndodhin pa kalue nëpërmjet dëgjesës
plot besim dhe vuajtje ndaj planit hyjnor.
Misteret e Rruzares duhen pa si një gjë e vetme, dhe është
shumë e rëndësishme të dijmë se në çdo mister të gëzimit në
rrënjë të tij janë edhe të gjithë misteret e lumnisë dhe të mundimit, si rruga e vetme dhe ma e mira për të mbrrijtë në lumninë
e Atit.
Për këtë arsye duhet t’i kërkojmë gjithmonë Zojës që të na
ndihmojnë me e kuptue sa ma mirë bashkimin tonë me misterin e Krishtit që neve të na gjendet në ndihmë të gjitha fushat
e jetës tonë.
Një tekst i vjetër thoshte: “Lute Rruzaren tënde thotë Hyji
dhe mos u ndal për t’ua vënë veshin të pamendëve të cilët
thonë se është një devocion të cilit i ka kaluar koha tashmë dhe
është drejt vdekjes. Unë e di se çfarë është mëshira, askush
nuk mund të thotë se unë nuk e kujtoj atë, për këtë arsye po
ta them se Rruzarja më pëlqen shumë kur lutet me devocion.
Lutjet në brendësi të sajë, Ati Ynë, Të Falemi Mri dhe misteret
e Birit tim, jam Unë që jua kam dhënë. Po të them se kjo lutje
është një rrezatim i Ungjillit, dhe askush nuk do ta ndryshojë
atë kurrë. Rruzarja më pëlqen thotë Hyji sepse është e thjeshtë
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dhe e përvujtë, ashtu sikurse ishin Biri im dhe Nëna e tij...”.
Ta rinovojmë pra në këtë adhurim devocionin dhe respektin
tonë për Rruzaren. Ta lusim pra me qetësi duke qenë të sigurt se sa herë që e lusim jemi në praninë ngushëlluese dhe
mbrojtëse të Jezusit dhe Nënës së tij, Zojës së Bekueme.
T’ja besojmë Zojës Rruzare vllaznit e motrat tona që i kena
të sëmurë në familjet tona, në famullinë tonë dhe në botën
mbarë. Virgjna Mari na shoqnoftë të tanëve dhe na baftë me
e pa dhe me e kuptue çdo sëmundje në dritën e Misterit të Pashkëve.

Misteri i Parë
Në misterin e parë të lumnisë ta sodisim Jezusin që ringjallet prej të vdekunve.
Zoja e Bekueme Maria, që ka besue gjithmonë, edhe në momentet e vdekjes së Birit të saj, ishte e para që ka gëzue në
lumninë e Parrizit bashkë me të, e para që ka shijue gëzimin
e fitore, dhe bashkë me ne, edhe gëzimin e Shëlbimit. Na jena
të bashkuem në këtë adhurim për me rinovue besimin tonë në
Jezu Krishtin dhe në ringjalljen e tij. Duke kenë edhe na bij
të të Ringjallunit dhe të ringjalljes, ta respektojmë trupin tonë
dhe të jetojmë sa ma denjësisht për ringjalljen tonë në lumni
dhe jo në dënim.
Ati ynë, 10 Të Falemi Mari, Lavdi Atit, O Jezusi im…
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Të lutemi të gjithë bashkë:

O Zoja e shejtes Rruzare,
ti që pas dhimbjes së Kryqit,
provove gëzimin e Birit të ringjallur,
ti që pas dhimbjes së Kryqit,
me guxim ece në errësirën e provës,
duke e pritur më durim triumfin e Birit tënd:
bëj që të sëmurët tanë
në mundimet e dhimbjeve të përditshme
të qëndrojnë me hirin tënd
të fortë në besim
për të shijuar bashkë me ty
praninë e gjallë të Birit tënd
në dhimbjet që ata provojnë
e kështu të mund të arrijnë bashkë me ne
në gëzimin e plotë
të shëndetit të shpirtit dhe të trupit,
të sigurt se një ditë
do të jemi të ngjashëm me ty,
që je Nëna e jonë
dhe ndihmëtarja e jona. Amen.
Kangë…
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Misteri i dytë
Në misterin e dytë të Lumnisë të sodisim Jezu Krishtin që
ngjitet në qiell.
Zoja e bekueme Maria, e pandashme prej Jezusit, i jeton vitet e fundit të jetës së saj tokësore me zemrën në qiell. Sikurse
Jezusi, asht gjithmonë e gatshme për të ndërmjetësue për ne
ndërkohë që asht në shtëpinë e shën Gjonit, tek i cili e pati
besue i Biri. Ne “të ringjallun me Krishtin, kërkojmë gjanat
që janë atje sipër, ku gjendet Krishti u ulun në të djathtën e
Atit; mendojmë gjanat që janë atje sipër, dhe jo këto që janë
në tokë” (Kol 3, 1-2). Ky qortim të cilin na e ban shën Pali e
zgjoftë shpresën në ne duke na e dhanë forcën për me shkëputë
ma lehtësisht prej gjanave të tokës.
Ati ynë, 10 Të Falemi Mari, Lavdi Atit, O Jezusi im…
Të lutemi të gjithë bashkë:

O Zoja e shejtes Rruzare,
Ti që je modeli i Kishës tokësore,
bëj që bashkësia e bijve të Birit tënd
në ty të sodisë
modelin e nuses besnike;
bëj që të sëmurët tanë,
ta gjejnë në ty forcën dhe besimin
për t’i bashkuar vuajtjet e tyre
me vuajtjen e përhershme të Birit tënd,
duke qenë përherë të sigurt
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se Ai është i pranishëm në çdo plagë të tyre,
dhe duke besuar
se edhe ata me vuajtjet e tyre,
ndihmojnë sadopak
në zbutjet e dhimbjeve të Birit tënd,
duke u ndjerë kështu bashkëvuajtës,
por dhe duke jetuar
me shpresën e bashkëndarjes së lumturisë qiellore.
Amen.
Kangë…

Misteri i tretë
Në misterin e tretë të Lumnisë të sodisim të sodisim
Shpirtin Shejt që zbret përmbi Marinë dhe apostujt
të grumbulluem në çenakull.
Zojës së Bekueme Marisë, Kryeengjëlli Gabriel i kishte
thanë: “Shpirti Shejt do të zbresë mbi ty, dhe mbi ty do ta shtrijnë hijen e pushteti i Tejetnaltit” (Lk 1, 35). Për këtë arsye
Maria asht modeli, Nana dhe Bija e Kishës. Ndërsa ne të pasunuem me Shpirtin Shejt në Pagëzim, në Krezmim, në sakramendet e tjera dhe në lutje, formojmë me të trupin e tij mistik,
pra Kishën. Jeta e jonë, në kjoftë se asht me të vërtetë e krishtenë, nuk mundet me kenë tjetër përveçse kishtare.
Ati ynë, 10 Të Falemi Mari, Lavdi Atit, O Jezusi im…
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Të lutemi të gjithë bashkë:

O Zoja e shejtes Rruzare,
Ti e mbuluar me hijen e të Tejetlartit
mbajte në kraharorin tënd Birin e Hyjit,
duke u bërë ngushëlluese për Kishën që po lindte,
na e jep hirin e qëndresës në lutje,
ndërkohë që po të kërkojmë
për ne dhe për të sëmurët tanë
dhuratën e Shëlbimit
dhe bëj që me ndihmën e Shpirtit Shejt
që është Zot dhe jep jetë,
të jemi të ndriçuar në rrugën tonë të jetës,
drejt takimit tonë përfundimtar
me Shëlbuesin, Zotin tonë. Amen.
Kangë…

Si lindi festa Zoja Rruzare
Rruzarja ka lindë prej dashnisë së të krishtenëve për Marinë
që në epokën e mesjetës, ndoshta mund të themi që prej kohës
së kryqëzatave në Tokën Shejte. Objekti i cili shërben për të
bërë këtë lutje, pra Kurora e Rruzares është e një origjine shumë të hershme. Nëpër kuvende, në mesjetë, vëllaznit laikë për
hir të mangësisë së tyne në njohjen e latinishtes, nuk ishin të
detyruar që të lusnin lutjen zyrtare të breviarit, atëherë luteshin
me “Ati ynë” dhe për numërimin e tyre shën Beda kishte sugjerue ndërtimin e një kunore me disa kokrra të rreshtueme në
një fije peni.
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Më pas tregohet një legjendë në të cilën thuhet se vetë Zoja
duke ju shfaqur në një vegim shën Domenikut, i kërkon atij që
të gjithë të lusin Rruzaren si një armë shumë e efektshme për
të luftuar herezinë albigjeze.
Në këtë mënyrë lindi edhe devocioni ndaj Kunorës së
Rruzares, e cila ka në vetvete domethënien e një kunore me
drandofille e cila i dhurohet Zojës. Përhapësit e këtij devocioni kanë qenë domenikanët. Ishte në të vërtetë një papë domenikan, shën Piu V, ai i cili i pari e rekomandoi dhe i nxiti
njerëzit që ta lusnin Rruzaren, lutje e cila më pas në pak kohë
në mbarë kishën u shndërrua në lutjen më popullore, duke u
cilësuar edhe si “breviari i popullit”, i cili duhej të lutej çdo
mbrëmje në familje, pasi në vetvete i ka të gjithë elementët e
një liturgjie shpirtnore familjare.
Të gjitha ato “Të Falemi Mri” të lutura në familje frymëzohen nga një shpirt i vërtetë lutjet: “E ndërsa përhapet nëpër
shtëpi ritmi në dukje të parë monoton por i ëmbël i ‘Të Falemi
Mri’, baba ose nana e familjes mundet edhe ti mendojnë të gjitha shqetësimet e familjes, mund të mendojnë për fëmijën që
e presin me ardhë në këtë botë, apo për problemet që tashmë i
kanë me fëmijët ma të mëdhej. Kjo tërësi e aspekteve të jetës
familjare ndriçohet nga misteri shëlbues i Krishtit, dhe të vjen
krejt spontane që të besohesh në duart e nënës që i kërkoi Birit
mrekullinë në dasmën e Kanës”(Schillebeeckx).
Kremtimi i Festës së Zojës Rruzare, u inaugurua prej Papës
shën Piu V për të përkujtue fitoren që flota detare e krishtenë
në vitin 1571 mori përballë flotës turke në mbrojtje të krishtenimit në Europë. Në fillim u quajt festa e shën Marisë së Fitores, dhe data 7 tetor e atij viti ishte e diel dhe deri në vitin 1716
kjo festë u përhap në të gjithë botën, derisa në vitin 1913, 7
tetori u caktua prej papës Piu X si festa e Rruzares së Shejtë.
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Festa e “Rruzares Shejte”, sikurse dhe quhej përpara reformës së kalendarit të bamë në vitin 1960, plotëson në një farë
mënyre të gjitha festat e Zojës dhe së bashku me misteret e
Jezusit, plotëson kuadrin shëlbues duke na dhurue soditjen
medituese të pesëmbëdhjetë momenteve të jetës së Marisë dhe
të Jezusit.
Misteri i katërt
Në misterin e katërt të Lumnisë të sodisim ngjitjen në
qiell të Zojës së Bekueme.
Zoja e bekueme ka mbrrijtë në lumni para ta gjitha krijesave, duke e rrealizue në mënyrë të përsosun projektin që Hyji
ka për njeriun, dhe tash ecë bashkë më krejt njerëzimin duke
e udhëheqë drejt Shëlbimit të amshuem në ndjekje të Krishtit.
Në këtë adhurim na duem me e rinovue devocionin tonë për
Zojën. Bashkë me Të, na presim Lumninë e amshueme duke
ndejtë të bashkuem me Krishtin, duke mos jetue ma për vetveten por duke jetue për Krishtin, i cili ka vdekë dhe asht ringjallë për ne. T’ja shugurojmë vetveten tonë zemrës së Sajë të
Papërlyeme duke e nderue e duke e imitue.
Ati ynë, 10 Të Falemi Mari, Lavdi Atit, O Jezusi im…
Të lutemi të gjithë bashkë:

O Zoja e shejtes Rruzare,
Ti je dera nëpërmjet të cilës
qielli erdhi mbi tokë,
Hyji u bë njeri për ne;
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je dera nëpërmjet së cilës
hiri shejtërues i Hyjit vjen përherë mbi ne.
Je ti, o Zojë, me përvujtërinë tënde
që na e ke hapur derën e Parrizit,
të cilën padëgjesa e njeriut e pati mbyllur.
Po të lutemi, o Zojë,
të na e bësh dhuratë Mbretërinë e qiellit
duke na e dhënë hirin
që të bëjmë bashkë me Ty rrugën e dashurisë
derisa të arrijmë në atdheun qiellor.
Ne shpresojmë të të gjejmë Ty, o Nënë,
në momentin në të cilin do të kalojmë nga kjo jetë,
për të na përcjellë në takim me Atin e Dashurisë.
Amen.
Kangë…

Misteri i pestë

Në misterin e pestë të Lumnisë ta sodisim Marinë
të kunorzueme Mbretneshë të qiellës e të tokës.
Zoja e Bekueme Maria asht mbretnesha e Kishës dhe dëshiron me kenë e krejtë botës: ajo don me përcjellë për te Biri i
vet me miliona bij, duke u diftue si Nanë e kujdesshme dhe e
dashtun. Na nuk jena ma “të huej dhe miq, por bashkqytetarë
të shejtënve dhe familjarë të Hyjit” (Ef 2, 19). Ne të cilët e
kena marrë Shpirtin e adoptimit si bij, ai Shpirt na nxitë me
thanë: “Abba! O Atë” (Rm 8, 15), mos të ndahena kurrë prej
familjes së Hyjit që asht Kisha, por të ecim me guxim drejt të
nesërmes bashkë me vllaznit dhe motrat që na rrethojnë.
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Ati ynë, 10 Të Falemi Mari, Lavdi Atit, O Jezusi im…
Të lutemi të gjithë bashkë:

O Zoja e shejtes Rruzare,
Ti ishe besnike ndaj projektit të Hyjit
ne cdo cast të jetës tënde,
edhe atëherë kur vuajtja dhe vdekja
ishin të pranishme në rrugën tënde.
Tani që je pranë Birit tënd,
në plotësinë e lumturisë dhe të gëzimit,
na e nxjerr hirin e shërimit për të sëmurët tanë
dhe shoqërona të gjithëve bashkë,
në vuajtjet dhe dhimbjet tona,
që dhe në një ditë të mund të gëzojmë
lumturinë e jetë së pasosur. Amen.
Kangë…

Të falem mbretëresha, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi
e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët,
bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në
këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të
mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin,
frytin e barkut tënd neve, pas kësaj shkretie, na e kallëzo.
O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra Mari! Amen!
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Të lutemi të gjithë bashkë:

O Zoja e shejtes Rruzare,
Ti ke marrë pjesë në mundimet e Birit tënd,
për këtë edhe të kërkojmë
që të ndërmjetësosh për ne dhe për të sëmurët tanë
me qëllim që të mund ta gëzojmë përherë
shëndetin e trupit dhe të shpirtit:
Na shpëto prej të këqijave që sot na mundojunë
dhe na udhëhiq drejt gëzimit që nuk ka mbarim.
Na bëj të ngjashëm me Birin tënd,
që të mund tii ofrohena pa frikë dhe ngurrim Atit
edhe me vuajtjen tonë
fizike, psikologjike, morale dhe shpirtërore.
Ne e dimë se edhe Biri i kërkoi Atit
që të kalonte pa u pirë ai Kelk i hidhur i mundimeve,
edhe ne, o Nënë, atë gjë kërkojmë,
por sikurse Biri u besua në Atin,
na e jep hirin që ashtu të besohemi edhe ne,
duke na bërë të sigurt
se Ati mundet me nxjerrë prej vuajtjes lumturi
dhe prej vdekjes jetë.
Na e jep hirin, o Nënë,
që ta zbatojmë plotësisht vullnetin e Hyjit
që në të gjithë ne të përmbushet vepra e shëlbimit.
Amen.
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LITANI TË E ZOJËS
O Zot, ki mëshirë! 				
O Zot, ki mëshirë!
O Krisht, ki mëshirë!			
O Krisht, ki mëshirë!
O Zot, ki mëshirë!				
O Zot, ki mëshirë!
O Krisht, ndjena ne!			
O Krisht, ndjena ne!
O Krisht, dëgjona ne!			
O Krisht, dëgjona ne!
Ati prej qiellit Hyj,				
Ki mëshirë për ne!
Biri, Shëlbues i botës, Hyj,		
Ki mëshirë për ne!
Shpirti Shenjt, Hyj, 			
Ki mëshirë për ne!
Trinia e Shenjtë, një i vetmi, Hyj,
Ki mëshirë për ne!
Shenjtja Mari,				Lutu për ne!
Shenjtja nëna e Hyjit,
Shenjtja Virgjëra e virgjërave,
Nëna e Krishtit,
Nëna e Kishës,
Nëna e hirit të hyjnueshëm,
Nëna e kulluar,
Nëna krejt e pastër,
Nëna e papërlyer,
Nëna e paprishur,
Nëna e dashur,
Nëna e mrekullueshme,
Nëna e Këshillit të Mirë,
Nëna e Krijuesit,
Nëna e Shëlbuesit,
Virgjëra e nderueshme,
Virgjëra e lavdëruar,
Virgjëra e pushtetshme,
Virgjëra e mëshirshme,
Virgjëra besnike,
Pasqyrë drejtësie,
Selia e dijes,
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Shkaku i gëzimit tonë,
Visar i përshpirtshëm,
Visar i nderueshëm,
Visar i zgjedhur përshpirtërie,
Drandofillja e mrekullueshme,
Kulla e Davidit,
Kulla e fildishtë,
Shtëpia e artë,
Arka e besëlidhjes,
Dera e qiellit,
Ylli i mëngjesit,
Shëndeti i të sëmurëve,
Streha e mëkatarëve,
Ngushëllimi i të pikëlluarve,
Ndihma e të krishterëve,
Mbretëresha e engjëjve,
Mbretëresha e patriarkëve,
Mbretëresha e profetëve,
Mbretëresha e apostujve,
Mbretëresha e dëshmorëve,
Mbretëresha e dëshmitarëve,
Mbretëresha e virgjërave,
Mbretëresha e të gjithë shenjtërve,
Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm,
Mbretëresha e ngjitur në qiell,
Mbretëresha e shenjtës rruzare,
Mbretëresha e paqes,
Qengji i Hyjit, që shlyen mëkatet e botës, -Na fal ne, o Zot!
Qengji i Hyjit, që shlyen mëkatet e botës,- Dëgjona ne, o Zot!
Qengji i Hyjit, që shlyen mëkatet e botës, -Ki mëshirë për ne!
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Të lutemi të gjitha bashkë:
Nën mbrojtjen tënde po ngasim o shenjtja Nëna e TenZot,
mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por, o Virgjëra
e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjitha
rreziqeve, Zoja jonë dhe ndërmjetësja e jonë. Me birin
tënd na pajto, Birit tënd na porosit, ndër duar të Birit
tënd na lësho.
Meshtari: Lutu për ne, o shenjtja Nëna e Hyjit.
Populli: Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit.
Të lutemi: Jepna ne shërbëtorëve të tu, po të lutemi, o Zot,
t’i gëzohemi përherë shëndetit të shpirtit dhe të trupit e, nëpër
ndërmjetësi të së madhërishmes dhe gjithmonë virgjërës Mari,
t’i shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe t’i gëzohemi gazmendit
të amshuar. Nëpër Krishtin, Zotin tonë. Amen!
Meshtari: Lutu për ne Shën Jozef.
Populli: Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit.
Meshtari: O Zot, t’i kemi në ndihmë meritat e fatit të së
shenjtës Nënës sate, që të fitojmë me ndërmjetësi të tij, çka
nuk mund të fitojmë me ligështitë tona. Që jeton e mbretëron
për të gjithë shekujt e shekujve. Amen!
Kanga e Sakramendit

Sakramend pra kaq t’madhnuem,
le t’adhrojmë me f’tyrë për dhe,
edhe dokja e motit t’shkuem
t’ia lshojë rendin sjelljes s’re;
N’ çka s’mbrrin mendja me kuptue,
Ndihmë t’na bahet shejtja fe.
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Atit, Birit sot përhera
u kjoftë kanga plot hare,
jetë pushtet u kjoftë e ndera
bekue kjoshin n’qiell e n’dhe;
Shpirti rrjedhë dy vehtjesh tjera,
njai kjoftë lavdi i shejtes fe. Amen.
- Bukën qiellore ua dha atyre.
- Që në vetvete ka çdo shije.
Të lutemi: O Hyj, Atë i dashnisë, Ti që na e ke dhurue Birin tand
Jezu Krishtin si Mjek të trupit dhe të shpirtit tonë, pranoi lutjet tona
për shëndetin e trupit dhe të shpirt. Hidhe shikimin tand përmbi të
gjithë ata që vuajnë, në mënyrë që duke provue limitin njerëzor, të
bashkohen ma ngushtë me Ty që je burim i ngushëllimit dhe i paqes. Ndriçoi hapat tanë, mbështete dobësinë tonë, hape çdo situatë
fatkeqe ndaj shpresës, duke na bërë të gjithëve dëshmitarë ta dashurisë tënde. Bëj që bashkësitë tona të krishtera të jenë reflektuese të
dashurisë tënde dhe të rriten përherë e më shumë si shenja të profecisë dhe të shpresë duke u angazhuar në luftën kundër së keqës.
Nëpër Krishtin Zotin tonë. Amen.
Bekimi me të Shejtnueshmin Sakramend

KUSHTIMI I JONË ZOJËS RRUZARE
Ta themi të gjithë bashkë:

O Zoja e bekuar, Mbretëresha e shejtes Rruzare,
Ti që shkëlqen në lavdinë e Hyjit
si Nëna e Krishtit dhe Nëna e jonë,
na mbro të gjithë neve
me dashurinë tënde prej Nëne.
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ne të sodisim në heshtjen e jetës tënde të fshehur,
në, PO-në tënde që ja the thirrjes hyjnore,
duke na gëzuar të gjithëve me hiret e Tua,
sepse ti i jep jetë dhe gëzim kujtdo që besohet në Ty.
Na mallëngjen zemra e jotë prej Nëne
kur të mendojmë nën këmbët e Kryqit të Birit tënd,
por dhe na mbushë me gëzim
durimi i yt në pritje të Ringjalljes.
Tani që je në lumturinë e Hyjit, o Nënë,
si Nuse e Shpirtit Shejtë dhe Mbretëreshë e Kishës,
na e mbush zemrën me gëzimin e shenjtërve
dhe me paqen që aq shumë e dëshiromë.
O Zoja e bekuar, Mbretëresha e shejtes Rruzare,
Ty po ta kushtojmë vetveten tonë;
që të na e tregosh rrugën e drejtë
për të soditur misteret e Birit tënd,
në mënyrë që edhe ne
duke ndjekur bashkë me Ty rrugën e Krishtit,
të bëhemi të aftë për t’i jetuar dhe shijuar plotësisht
të gjitha mgjarjet e jetës sonë
si një rrugë e shnjtë drejt Shëlbimit.
Ty po ti kushtojmë familjet tona;
na dhuro në familjet tona gëzimin e dashurisë tënde,
që përherë të jetë e hapur ndaj dhurimit të jetës
dhe në Ty të gjejë forcën për të duruar,
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aftësinë për të dëgjuar
dhe gëzimin për të jetuar.
Ty po ti kushtojmë të rinjtë tannë;
Jepjua dhuratën e dijes për ta kuptuar se,
jeta është dhuratë për ty jetuar
me dinjitetin e të bijëve të Hyjit.
Ty po ti kushtojmë prindërit tanë;
nxit në ta dashurinë për fëmijët,
dhe nw fwmijwt respektin dashurues për ta.
Ty po ti kushtojmë të moshuarit tanë;
jepu atyre shpresë të sigurtë
duke i shndritur të rinjtë që ty shërbejnë,
të vetëdijshëm se se kur ishim të vegjël
edhe ata na kanë shërbyer.
Na ndihmo që t’i hapemi dritës tënde,
duke na ndriçuar sa më mirë
për të lexuar shenjat e pranisë tënde,
që jeta e jonë
të jetë sa më e ngjashme me jetën e Birin tënd,
e kështu të mund të fitojmë gëzimin në këtë tokë
dhe lumturinë përhershme
bashkë me Ty dhe Birin tënd në qiell,
aty ky me Atin dhe Shpirtin Shejt,
Ti mbretëron në shekuj të shekujve. Amen.
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Historia e Fugures së Zojës Rruzare të Pompeit
Fugurja e Zojës Rruzare të Pompeit (e naltë 120 cm dhe e gjanë
100 cm) na paraqet Zojën e Bekueme në fronin hyjnor duke mbajtë
Jezusin në krah; tek kambët e saja janë shën Domeniku dhe shejtja
Katerina e Sienës. Në dorën e djathtë Zoja e Bekueme ka një RRUZARE të cilën ja ka drejtue me ja dhanë shejtes Katerinë, ndërsa
në krahun tjetër asht Jezusi që ka në dorë një tjetër RRUZARE dhe
ashtu tue ja dhanë shën Domenikut. Rruzaja duket se bashkon tri
pjesë të Fugurues: Pjesa sipër asht Maria e cila e fton Kishën me
shkue drejt misterit të Trinisë; Pjesa poshtë asht Kisha, Trupi mistik
i cili ka si kry të vetin Krishtin; Pjesa anash në të cilin janë disa harqe, të cilët simbolizojnë botën dhe historinë e saj në të cilën Kisha
duhet me kenë “sakramend” me shpalljen e Ungjillit.
Kjo Fugure i kje dhanë Bartolo Longo-s prej Motër Maria Concetta
De Litala. Murgesha vetë e kishte ruejtë prej porosisë së pader Alberto Radente, i cili ishte kenë rrëfyesi i saj. Me 13 shkurt të vitit
1876 në Napoli, ndodhi edhe mrekullia e parë me ndërmjetësinë e
Zojës së Pompeit: 12 vjeçarja Clorinda Lucarelli, e cila ishte shpallë si e pashërueshme prej doktorit të famshëm Antonio Cardarelli, u
shërua plotësisht në mënyrë të mrekullueshme prej epilepsisë e cila
e kishte transformuar plotësisht vajzën e vogël.
Në vitin 2000, me rastin e 125° vjetorit të saj, Fugurja qëndroi në
Duomon e Napolit për tu nderue për pesë ditë dhe mandej e kthyne
në Pompei me një procesion në kambë duke ba të njajtën rrugë që
kishte ba në vititn 1875. Me 6 tetor 2002, Fuguren e sollën në shën
Pjetër me kërkesë të vetë Papës Gjon Pali II, i cili përballë “Fugures së bukur të nderueme në Pompei”, ka firmosë Letrën Apostolike Rosarium Virginis Mariae, me anë të së cilës ka kerkue që të
thuhen pesë Misteret e Dritës duke e shpallë edhe Vitin e Rruzares.
Edhe gjatë udhëtimit të tij të dytë në Pompei, me 7 tetor 2003, Papa
Ëojtyla asht shoqnue vazhdimisht prej kësaj Fugureje që aq shumë
ai vetë e ka dashtë dhe e ka nderue.
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