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Dieva žēlsirdības glezna 

Ar lielu prieku paziņoju, ka mūsu baznīca kopš šīs svētdienas ir kļuvusi 
skaistāka. Mūsu māksliniece Tatjana Aleksandra ir uzgleznojusi Dieva 
žēlsirdības gleznu telpā pie biktskrēsla. Katrs grēcinieks, kas lūdz Dieva 
piedošanu grēksūdzē, varēs apcerēt žēlsirdīgo Jēzu un labāk saprast Dieva 
mīlestību. 

1932.gada novembra beigās 
Valendovā rekolekciju laikā pēc 
svētsolījumu atjaunošanas un pēc svētas 
Komūnijas pieņemšanas Jēzus atklāja sevi 
svētajai Faustīnai un sirsnīgi vērsās pie 
viņas ar lūgumu, lai viņa uzmanīgi skatītos 
Viņa žēlsirdīgajā sirdī. Faustīna paklausīja, 
skatījās uz Jēzus sirdi, redzēja un 
pamanīja, ka no sirds izgāja divi stari. Tanī 
laikā, saskaņā ar liecību no 
Dienasgrāmatiņas, viņa saprata, cik liela ir 
Dieva žēlsirdība. Pestītājs apstiprināja, ka 
Viņš ir žēlsirdības Karalis, un pēc tam 
izteica vēlēšanos, lai Dieva žēlsirdības 
glezna tiktu atklāta pirmajā svētdienā pēc 
Lieldienām. Citā atklāsmē Jēzus precizēja 
arī Dieva žēlsirdības gleznas lomu Dieva 
žēlsirdības godināšanā: Gleznai ir jākļūst 
par līdzekli, lai smeltos no Dieva 
žēlsirdības avotiem.  
 Otrajā svētdienā pēc Lieldienām 
1935.gada 28.aprīlī, kad priesteris pacēla 
Vissvētāko sakramentu, lai  dotu svētību, 
sv. Faustīna redzēja Kristu tieši tādā veidā 
kā gleznā. Jēzus pats deva visiem 
sapulcējušajiem savu svētību, un 
žēlsirdības stari izplatījās visā pasaulē.  

 Gleznai Dieva žēlsirdības 
godināšanā ir divkārša loma. Pirmā no 
tām ir atklāta 1934.gada atklāsmē. Šajā 
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atklāsmē Jēzus pats nosauca gleznu par 
līdzekli, ar kura palīdzību cilvēki var 
smelties no žēlsirdības avotiem.  
Vienlaikus glezna ir, kā bija paskaidrots 
1935.gada decembra atklāsmē, līdzeklis, 
caur kuru Jēzus pats sniedz žēlastības. 
Otru gleznas lomu Jēzus atklāja 1936.gada 
24.oktobra atklāsmē. Jēzus gleznu 
nosauca par zīmi, kas atgādina cilvēkiem 
par uzticību Dievam un žēlsirdības darbu 
nepieciešamību. Tādā veidā Dieva 
žēlsirdības gleznai ir vizuālais saturs un 
caur to tiek godinātas visas Dieva 

žēlsirdības.                      Pr. Pēteris Alusiks 

 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P – 10.30, 18.00 slavēšana 
       18.30, 19.00 katehēze 
O – 10.30 
T –  10.30 (skola 1.-4.kl.) 
C –  10.30 
P –  10.30 (skola 5.-12.kl.) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija 
         11.00 draudzes sv. mise 

 

 
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 Ar šo nedēļu priesteris katru piektdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00 būs 
pieejams biktskrēslā. Izsūdzēt grēkus varēs gan svētdienās kā parasti, gan arī  
citā laikā pēc vienošanās ar priesteri.  

 „Laulāto Tikšanās" pāru ikmēneša tikšanās notiks šodien pēc Sv. Mises 
draudzes namā. Esiet mīļi gaidīti arī tad, ja uz iepriekšējām tikšanās reizēm 
neesat varējuši ierasties. Pārrunāsim kādu laulāto dzīvēs aktuālu tēmu. Līdzi 
lūdzam paņemt groziņu kopīgam tējas galdam.  

 Pēc nedēļas svētdien plkst. 11:00 mūsu skolas 2.klases skolēni saņems Pirmo 
Svēto komūniju. Sestdien, 21.martā, plkst. 10.00 baznīcā notiks sapulce 
bērniem un vismaz ar vienu no vecākiem. Gatavosimies svinēšanai un 
izrunāsim visu vajadzīgo informāciju.  

 
RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 

 16.04. sāksies eksakto zinātņu nedēļa – eksperimentēsim, lauzīsim galvu 
dažādos uzdevumos, iegūsim jaunas zināšanas! 

 27.04. rekolekcijas skolotājiem – garīga atpūta un sirds ģenerālā tīrīšana. 
 RKĢ meklē dārznieku sezonas darbiem uz pilnu slodzi! (Arnolds tel. 

29474774) 
 Aicinām jauniešus iesaistīties un darboties jauniešu brīvā laika centrā 

„Katakombas”! 
 

 Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko kalpošanu: 
kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises intencijām, kā arī par 
garīgām konsultācijām u.c. 
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