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MUMS IR PĀVESTS FRANCISKS! 

Annuntio vobis gaudium magnum: 
habemus Papam - Pasludinu jums lielu 
prieku: mums ir pāvests - argentīniešu 
kardināls Horhe Mario Bergoljo. 13.martā, 
Konklāva otrās dienas vakarā, pl. 19.06 no 
Siksta kapelas skursteņa pacēlās balti dūmi. 
Pēc piektās balsošanas kardināli ievēlēja 
jaunu pāvestu. Pirmo reizi Baznīcas vēsturē 
pāvests ir izvēlējies vārdu Francisks. 
265.Svētā Pētera pēctecis ir dzimis 
1936.gada 17.decembrī Buenosairesā. Līdz 
šim viņš bija Buenosairesas arhibīskaps. 
Argentīnietis H. M. Bergoljo ir pirmais 
jezuīts, kas kļuvis par pāvestu. 
Savā pirmajā īsajā uzrunā jaunais pāvests 
pajokoja, ka viņa brāļi kardināli ir devušies 
pēc pāvesta "gandrīz uz pasaules malu". 
Tāpat viņš aicināja visus ticīgos lūgties 
citam par citu, lai pasaulē valdītu brālība. 
Viņš aicināja tautu lūgties arī par jauno 
pāvestu. Taču pirms uzrunas kopā ar visiem 

klātesošajiem viņš lūdzās par emeritēto pāvestu Benediktu XVI. Beigās deva savu 
apustulisko svētību.  
Pēc balto dūmu pacelšanās jau tā pārpildītajā Svētā Pētera laukumā turpināja 
plūst cilvēku straume. Tajā pašā laikā svinīgā gājienā ieradās Šveices gvarde, 
Itālijas policijas un karabinieru vienības.Tika atskaņotas Itālijas un Vatikāna 
himnas.   
Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs par jauno pāvestu 
saka:"Kardināls Horhe Marija Bergoljo viennozīmīgi ir spilgta personība, kurā 
apvienojas šķietami nesavienojamas īpašības. Jau iepriekšējās vēlēšanās viņš 
balsu skaita ziņā palika 2.vietā aiz pāvesta Benedikta XVI. Iepazīstoties ar 
kardināla H. M. Bergoljo līdz šim paveikto, redzu, ka jaunais pāvests ir ļoti 
vispusīgi izglītots (pirmā profesija - ķīmiķis, pēc tam studējis literatūru, 
psiholoģiju, filozofiju un teoloģiju), viņš ir bijis vairāku mācību iestāžu rektors. 
Bez tam viņu padziļināti interesē garīgā dzīve un vienkāršība. Būdams kardināls, 
viņš ir atteicies no personiskās automašīnas un lietojis sabiedrisko transportu, 
pats sev ir gatavojis ēst. Būtisku savas mācības daļu viņš ir veltījis Jēzus Kristus 
žēlsirdības tēmai, ko centās īstenot arī savā dzīvē. 2001.gadā viņš apmeklēja 12 
AIDS slimniekus, mazgājot un skūpstot viņiem kājas. Tāpēc vēl jo vairāk 
uzrunājošs ir vārds, kuru pāvests izvēlējās - Francisks I. Tas nozīmē, ka savā 
kalpojumā acīmredzot viņš vēlas iedvesmoties no sv. Asīzes Franciska piemēra, 
kurš bija nabadzīgs, bet pilns dzīvesprieka un pozitīvas attieksmes pret dzīvi." 

www.katolis.lv 

 

mailto:marisozo@inbox.lv
mailto:alusik@rimkat.sk


DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

LIELDIENU   DIEVKALPOJUMU   LAIKI 
28.03. Lielā ceturtdiena 18.30 
29.03. Lielā piektdiena 14.00 krustaceļš  

15.00 Lielās piektdienas liturģija 
30.03. Lielā sestdiena 20.00 
31.03. Lieldienu svētdiena 11.00 (ar procesiju) 

 
 Otrdien, 19.martā, sv. Jāzepa 

svētki. Baznīca prasa piedalīties 
sv. Misē. Mūsu draudzē sv. mises 
19.martā plkst. 10.30 un 18.30. 

 Šodien pēc sv. Mises notiks 
draudzes evaņģelizācijas šūniņu 
tikšanās. Laipni aicinām 
piedalīties! 

 22.-24.03. notiks Alfa kursa 
nedēļas nogale veltīta Dieva Svētā 
Gara Personas iepazīšanai, 
aicinām piedalīties, info Ģirts - 
29614492 

 Ceturtdienās notiek „Saderināto 
vakari”.  

 24. martā plkst. 15.00 draudzes mājā Net for God aicina noskatīties filmu 
„Ilgais ceļš uz dziedināšanu”, Tēvs Maikls Lapslijs. Filma ir stāsts par 
tēva Maikla Lapslija aicinājumu. Guvis uz mūžu paliekošu fizisku ievainojamu, 
viņš darbojas pasaulē ievainoto dvēseļu dziedināšanā. Pirms filmas - lūgšanas, 
pēc filmas - dalīšanās un agape. Info: Arnolds- 29474774, Inese- 29121671. 

 Pie ziņojumu dēļa var izlasīt Rīgas Garīgā semināra rektora vēstuli. 
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu!  
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 

 
RKĢ 

 19.03. – Vecāku konference. 
 20.03. – Pedagoģiskā sēde. 
 21.03. – Skolēnu rekolekcijas, skolas krustaceļš un „Taize vakars”. 
 21.-22.03. – Skolotāju rekolekcijas. 

 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.

 

DIEVKALPOJUMI 
DRAUDZĒ 

P – 10.30; 18.00 – slavēšana 
       18.30; 19.00 – katehēze 
O (19. marts) – 10.30; 18.30 
T –  10.30  
C –  10.30  
P –  10.30 (skolēnu rekolekcijas) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ 
grēksūdzes 
        11:00   draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

