
 

Nga teksti Themelues AJA
 

Ne, Miq të Xhovana Antides,
së bashku me Motrat e Dashurisë,
formojmë një familje karizmatike. 

Nga Dokumenti Bazë 
Guximi i Bamirësisë 

 

Në kontekste të ndryshme, 
kemi përzemër dëshirën 

që të jetojmë në përditshmëri
përshpirtërin e Xhovana Antides,
karakteristika të cilat i gjejmë në
faqet e Ungjillit të Bariut Të Mirë,
të Larjes së këmbëve, të gjykimit

përfundimtarë mbi dashurinë
  Angazhohemi të jemi 

Tharmi ungjillor Në shoqëri, 
aty ku ndodhemi. 
Përfshirja e Kishës 

pasuron fytyrën e Saj 
në bashkim me karizmat. 

Adhurimi i Kryqit
 

Adhurojmë Kryqin tënd o Zot. 
Lavdërojmë e madhërojmë 

Ringjalljen tënde të shenjtë, 
sepse vetem me Kryqin 
ka hyrë gëzimi në botë.

Na dhëntë Zoti hirë dhe na bekoftë, 
na tregoftë fytyrën e Tij dhe qoftë i mirë. 

Të adhurojmë, 
o Krisht dhe të bekojmë 

sepse me kryqin tënd të shenjtë 
ke shpëtuar botën mbarë.

Shpëtimtari i botës, na shpëto!
Ti, që na shpëtove 

me Kryqin e me gjakun tënd, 
na ndihmo, të përgjëohemi, o Zoti ynë!

Krishti u bë për ne i bindur 
deri në vdekje, në vdekje në Kryq 

Prandaj Hyu e lartësoj 
dhe i dha Emrin që është më lartë 

që ҫdo emër. Të falenderojmë Zotin!
 

Na fut brend, o Zot, 
atë flakë dashurie që ndeze 

në zemren e shenjta Xhovana Antidës,
që nëpërmjet nesh 

të mbesë i ndezur në botë 
zjarri që solli Jezusi. 

Nëpër Krishtin Zotin tonë. Amen
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Nga Ungjilli sipas Lukës
 

"Shpirti i Zotit është mbi mua. 
Ai më dërgoi t’u kumtoj të 

vobektëve Ungjillin, 
lajmin e mirë t’u shpall 

robërve çlirimin,
të verbërve dritën e syve; 

t’i lëshoj në liri të ndrydhurit, 
të shpall vitin e hirit të Zotit ".

 
 

Ikona e dashurisë 
Nga Los Toldos - Argjentina

 
Kush zbulon përputhjen 

Me karizmen e Xhovana Antidës Shkon
tek Jezusi i kryqëzuar dhe i ringjallur: 

"Zoti im e Hyji im!" 
Dhe Jezusi i tregon një shumicë të

varfërish: "Shko dhe preki plagët e mia,
tek të fundit dhe të mënjanuarit. 

Tregoju atyre fytyrën time të dashurisë.
Dhe shpallu atyre Forcën e Ringjalljes.

Shko tek të varfërit,
 atje do të më gjesh".

 
 

Ti e di, O Zot, 
sa e vështirë është 

për ne të mësojmë të jetojmë 
Mësimin tënd në shërbim. 

Na ndihmoftë stili yt profetik Që të
ungjillizojmë mënyrën tonë e të menduarit,

që të besojmë në Zotin, që të lutemi,
 te rrisim fëmijët, të punojmë, 

të studiojmë, për të bërë vëllazëri. 
Bëj që të bashkëpunojmë me tërë qënien

tonë Në ngjizjen e një bote Të thjeshtë,
solidare, vëllazërore


