Tekste këngësh kishtare liturgjike
VIRGJËR HIRPLOTE
Virgjër hirplote, o Zoja Mari,
Je përgjithmote e qiell’s bukuri.
Silli, deh silli sytë t’u përmbi ne,
Zoja Ndihmtare, ti lutu për ne!
Virgjër hirplote, o Nënë e jonë,
Ne dora e jote fuqishëm na mbron.
Mbaje, pra, mbaje atë dorë përmbi ne,
Zonja Ndihmtare, ti lutu për ne!
Virgjër hirplote, ti streh për mkatnor,
ne prej kësaj bote na prij n’gzim qiellor.
Prijna, deh, prijna atje vet ku je,
Zoja Ndihmtare, ti lutu për ne!
SYTË MBI NE LËSHO
Syt’ mbi ne lësho,
lutjet na i dëgjo,
ëmbla Virgjër Maria!
Deh, o Pajtore dhe Nënë qiellore,
lutu, lutu ti për ne!
Gjatë k’saj jetë me lot,
me travaje plot,
delna zot, o Maria!
Kqyrna ne prore, o Nënë qiellore,
lutu, lutu ti për ne!
N’DORËN TËNDE JEM, O ZOJË
N’dorën Tënde jem o Zoj,
nëna jonë Maria,
Ti je ndihmë në çdo nevojë,
nëna jonë Maria.
O Mari ti plot me hire,
syrin tënd mbi ne ti prire,
nëna jonë Maria.
Ti je virgjër krejt pastri ,
nëna jonë Maria,
Ty të qoftë përherë lavdi,
Nëna jonë Maria.

O Mari ti nënë qiellore,
ti na merr gjithmon për dore,
nëna jonë Maria.
VIRGJINESHA MA SHEJTNESHA
Virgjinesha ma shejtnesha,
Zonjë e dashtuna je ti.
Eja , eja bukuri,
n’zemer time vet sundo.
Ftyra jote me hirëplote,
krejt pastri e madhëni.
Ma të rrall e ma përmall,
mbas Tenzot nuk ka hijeshi.
Ata dy të bukur sy,
në dashni shkëlqejnë gjithherë.
Kur na kqyr me t’amblën m’nyrë,
zemrën tonë gjithmonë e ther.
O ZOJË E DASHTUNA
O Zojë e dashtuna, virgjin Maria,
ti gzimi jetës son dhe bukuria.
A din se un të du, prej teje s’du me shku.
Virgjin dashnija jon, kjosh me ne
përgjithmon.
A din se ty t’takoj, prej teje nuk dot
shkoj,
Virgjin pastrija jon, t’pastër m’ruj
përgjithmon.
LËVDONJE TUJ KËNDUE
Lëvdonje tuj këndu, lëvdonje Marinë,
Të bijën e dashtun t’a tij që krijoj.
Nëna Tenzot e nëna jonë,
ty po ta falim zemrën tonë.
Kur Zoja prej Birit, të dhimbshëm kje
nda,
si lule në botë, ndër therra jetoj.
Ref.: Nëna Tenzot...

N’CERNAGORE KEM’ NJI NANË
N’Cërnagore kem një nanë,
gjith mëshirë e dashteni.
T’haznës Zotit bitevi i ka hiret n’dorë të
vet.
Ref.,: K’saj të buk’rës gjith lulzimit,
k’saj të madhës n’kyvet t’dorës.
I thonë Zoja Cërnagores me fmij
n’prehër sa lezet.
S’lumës Zojë e Birit saj i kjoftë lavdi mot
e n’jetë
Kqyrni at’fmi me rrez’ Hyjnijet,
sa lezeçëm sytë i sjellë.
Për me dashtun t’gjith na ndjell,
zemrat gjith po na i grabitë.
Ref.,: K’saj të buk’rës gjith lulzimit,
k’saj të madhës n’kyvet t’dorës.
I thonë Zoja Cërnagores me fmij
n’prehën sa lezet.
S’lumës Zojë e Birit saj i kjoftë lavdi mot
e n’jetë

urata që t’nderon.
Dita sot që asht tuj shkue
ka m’eu kthy n’mëngjes me shend,
por tuj t’lut s’kan me pushue,
bijt tuj t’thirr ty me gazmend.
Ref.: O Virgjin nanë e dashtun ,
o shpresa jon Mari,
der n’qiell po ka mu ndi urata,
urata që t’nderon.
SHIFE KËTË DHURATË
Shife këtë dhuratë, shife Zoti im.
Ref.: Në Meshën tënde është Mesha jonë,
në jetën tënde është jeta jonë ( 2x)
Cfarë mund të t’dhurojmë o krijuesi ynë.
Ja këtë varfërinë tonë, merre ti o Zot!
Ref.: Në Meshën tënde...

Ndonse foshnje i madh n’dashni
Po derdh hire përmbi t’tanë,
sa ndër dert e t’vështira janë
këtu shlirohet për çdo ditë.

O ZOT NUK JAM I DENJË
O Zot nuk jam i denj,o Zot nuk jam i
denj,
elterit mu afru.
Por ban që t’jam i denj,por ban që t’jam i
denj,
me ty tash mu bashku.

Ref.,: K’saj të buk’rës gjith lulzimit,
k’saj të madhës n’kyvet t’dorës.
I thonë Zoja Cërnagores me fmij
n’prehër sa lezet.
S’lumës Zojë e Birit saj i kjoftë lavdi mot
e n’jetë

Kjo është dëshira ime, të lutem ma
plotso,
qe t’vish në zemrën time, që t’vish në
zemrën time,
o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu , o Jezu
mos vono.

MBAROI DITA
Mbaroi dita ulet nata,
me terr t’zi gjithçka asht mblu,
para teje jan bindue,
të bijt e tu tuj t’lut o Zojë.

O Zot e mira ime, Ushqim i shpirtit tim.
Bano në zemrën time dhe mbushe me
gëzim.
Kjo është dëshira ime, të lutem ma
plotso,
Përher’ në zemrën time o Jezu ti qëndro.

Ref.: O Virgjin nanë e dashtun ,
o shpresa jon Mari,
der n’qiell po ka mu ndi urata,

TASH ME GAZMEND
Tash me gazmend këndojm lumnisht
dhe të nderojm o Jezu Krisht.
Ti që sa her me hire plot,
Në zemra tona vjen o Zot.
Tash me gazmend këndojmë lumnisht ,
dhe të lëvdojmë o Jezu Krisht.
Ti Zot e njeri përnjëmend,
në zemrat tona po zen vend.
Tash me gazmend këndojmë lumnisht,
dhe të bekojm’ o Jezu Krisht.
Me kryqin shenjt na ke shpërbly,
që na dikur me gëzu me ty.
Tash me gazmend këndojmë lumnisht,
dhe të premtojmë o Jezu Krisht.
Me të dëshmue ty përherë,
me të naltue lavd dhe nderë.
TY N’AT HOSTE
Ty n’at hoste t’shuguruar,
porsi n’qiell na po t’adhurojmë.
Zot e njeri po t’dëshmojmë,
o shpërblysi yn Jezu.
Un prej teje Zot i dashtun,
që je e mirë e pambarume.

Shpresoj ndihmë n’këtë jetë t’mjerueme,
e dikur n’at qiell shpërblim.
Ty , o e vetmja e mira ime,
nji kjo zemër t ‘qoftë kushtue.
Ti prano e për ty due,
porsi veten shoqin tim.
Për gjithë mëkate që kam bamun,
zemra ime po pendohet.
Pshtetë në ty, o Zot betohet,
mos me t’fye jo ma kurrë.
Jezu Krisht nuk jam i denjë,
Që t’xash vend n’kët zemër t’mjerë.
Thuej një fjalë e qe mejherë,
Ka me u shëndosh ky shpirti im.
T’ADHROJMË, ZOT
T’adhrojmë Zot n’atë hoste shenjte,
Drit dashnije ba për ne;
Ti je gëzimi i gjithë parrizit,
je lumnija jonë mbi dhe.
Ti lumnija je e shpirtit, je bekim për det
e dhe.
T’adhrojmë, Zot, n’atë Hoste shenjte,
Drit dashnije je ba për ne!

