
Zoti është duke na bërë t’i jetojmë këto kreshme të vitit 2020 në një mënyrë krejt 
të veçantë, në një mënyrë që askush nuk mund ta mendonte apo ta përfytyronte dhe që 
me të vërtetë kërkon çdo ditë në secilin prej nesh një ndryshim të vendosur stili dhe 
mënyre jete. 

 
Zakonisht për kreshme shumohen nismat e bamirësisë dhe momentet e forta të 

lutjes e të reflektimit për t’u përgatitur me një shpirt të përtërirë e të pastruar për festat e 
Pashkëve dhe në bashkësitë tona edhe momentet kremtuese e të bashkëveprimit bëhen 
më të gjalla. Por këtë vit jemi të thirrur ta jetojmë kohën e fortë të fesë, gjithmonë me të 
njëjtin intensitet, por në modalitete krejtësisht të ndryshme. 

 
Dëshmia më efikase që mund të japim është në radhë të parë dëgjesa e kthjellët 

dhe e bindur në lidhje me atë që na kërkohet prej atyre që na qeverisin, si në nivel 
shtetëror ashtu edhe kishtar, në lidhje me gjithçka që na urdhërohet për mbrojtjen e 
shëndetit tonë, qoftë si qytetarë privatë ashtu edhe si bashkësi. 

 
Është një detyrë dashurie të krishterë dhe mirënjohjeje që secili prej nesh, veçmas 

dhe si bashkësi, të intensifikojmë lutjen e pareshtur për të gjithë ata që janë duke na 
ndihmuar të jetojmë dhe t’i kapërcejmë këto momente të vështira. Autoritetet, 
qeveritarët, vepruesit shëndetësorë të çdo niveli, vullnetarët e Mbrojtjes civile dhe Forcat 
e armatosura, të gjithë ata që ofrojnë veprën e tyre të çmueshme për fatkeqësinë aktuale 
le të jenë objekt i lutjes sonë dhe i kushtimit të flijimeve tona! Të mos lejojmë të 
mungojë ndihmesa e çmueshme që secili mund të japë me një lutje të vazhdueshme dhe 
të pareshtur.  

 
Mendojmë në radhë të parë për Bashkësitë e Klauzurës që duan të jenë shenjë e 

prekshme e lutjes së vazhdueshme dhe besimplote për njerëzimin. Mendojmë për motrat 
e vëllezërit e shumtë të moshuar që shoqërojnë çdo ditë me lutjen e tyre shërbesën dhe 
apostullatin e atyre që janë në veprimtari dhe që angazhohen me çdo forcë për të arritur 
te çdo vëlla e motër në nevojë. Në këto ditë, edhe më me shumë zell, shtojeni këtë 
apostullat tuajin të çmueshëm e të pazëvendësueshëm, me sigurinë se Zoti nuk do të 
vonojë të na dëgjojë dhe në mëshirën e vet të pafundme do ta largojë një katastrofë kaq 
të rëndë. 

 
Le t’ia kushtojmë me gëzim Zotit flinë e madhe për mungesën e Meshës së 

Shenjtë dhe të pjesëmarrjes në Sofrën Eukaristike, le ta jetojmë atë në bashkim me të 
gjithë ata që, edhe prej mungesës së meshtarëve, nuk e kanë privilegjin të marrin pjesë 
përditë në Flinë e Shenjtë.  



 
Ata që munden të mos lënë të mungojnë shenjat konkrete të afërsisë ndaj popullit 

tonë, gjithmonë në respekt ndaj dispozitave të dhëna prej Autoriteteve të caktuara për 
këtë, dhe në besnikëri të plotë me karizmat tona, si në çdo epokë të historisë së shkuar e 
të vonë, le të bashkëndajmë vuajtjet, ankthet, frikët, por me besimin e sigurt se përgjigjja 
e Zotit nuk do të vonojë të vijë dhe shpejt do të mund të këndojmë një “Te Deum” 
kremtor falënderimi. 

 
Ati i Shenjtë Françesku, pikërisht dje, duke u bërë shtegtar te “Madonna Salus 

Populi Romani” dhe te i Kryqëzuari që shpëtoi Romën prej murtajës, ka dëshiruar të na 
kujtojë se mjetet në dispozicionin tonë për të zhdukur fatkeqësitë e gjëmat, në kohët 
tona, kaq të teknologjizuara e të përparuara, janë të njëjtat që janë përdorur nga 
paraardhësit tanë. Lutja, flija, pendesa, agjërimi dhe dashuria: armë të fuqishme për të 
marrë prej Zemrës Eukaristike të Jezusit hirin e një shërimi të plotë nga një sëmundje 
kaq e rrezikshme. 

 
Të dashura Motra dhe të dashur Vëllezër, nëpërmjet mjeteve moderne të 

komunikimit kemi mundësinë të marrim pjesë në kremtime dhe momente formuese; 
kemi mundësinë të ndihemi më pak të vetëm e të izoluar dhe të bëjmë që zëri ynë të 
arrijë në bashkësitë më të largëta! Le t’u japim të gjithëve një shenjë shprese e besimi 
dhe megjithëse duke i jetuar me ankth e merak këto ditë, të jemi të bindur se duke e bërë 
mirë secili pjesën tonë, e ndihmojmë bashkësinë që të dalë prej orës së tashme të errët. 

 
Ta pranojmë me zell ftesën e Papës dhe t’i besohemi tani me gjithë fenë tonë 

Zojës së dashur të Dashurisë Hyjnore. Të themi çdo ditë, në mëngjes e në mbrëmje, 
lutjen e Papës. “Ti, shpëtimi i popullit romak, e di se për çfarë kemi nevojë dhe jemi të 
sigurtë se do të kujdesesh që, sikurse në Kanë të Galilesë, të mund të kthehet gëzimi dhe 
festa pas këtij momenti të provës”. 

 
Na ndihmoftë Ajo, Nëna e dashur qiellore, që t’i jetojmë këto ditë të vështira me 

shumë shpresë, me një bashkim të përtërirë, me shpirt të vërtetë dëgjese ndaj asaj që 
urdhërohet, me sigurinë se nëpërmjet kësaj prove do të arrijmë në orën e bekuar e të 
gëzueshme të ringjalljes. 

 
Ju përshëndesim të gjithëve me dashuri dhe me shumë vlerësim, duke uruar që 

drita dhe dashuria që vjen prej Misterit Pashkor të Zotit ta mbushë gjithë jetën tuaj. 
 
 
 
 
 
 
 


