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DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA 

   
Ik gadu pirmo svētdienu pēc 
Lieldienām (2.Lieldienu svētdienu) 
svinam kā Dieva žēlsirdības 
svētdienu. Šos svētkus iedibināja 
svētīgais pāvests Jānis Pāvils II, kas 
pēc Dieva apredzības „atgriezās uz 
sava Tēva mājām” šo svētku 
priekšvakarā 2005.gada 2.aprīlī. 
Pagājušajā nedēļa palika jau astoņi 
gadi kopš viņa nāves, vai labāk teikt - 
kopš viņa dzimšanas debesīm. Tieši 
viņš pasludināja par svētu māsu 
Faustīnu Kovaļsku, kas tika 
apdāvināta ar Žēlsirdīgā Jēzus vīzijām 
un palīdzēja Dieva žēlsirdības kultu 
izplatīt pa visu katoļu baznīcu.  
Šodienas Dieva vārda liturģija mums 
piedāvā iespēju padomāt par 
vislielāko Dieva žēlsirdības dāvanu – 

Izlīgšanas sakramentu.  Evaņģēlija fragmentā mēs dzirdam vārdus: 

“Miers jums! Kā Tēvs mani sūtīja, tā Es jūs sūtu.” To pateicis, Viņš 
dvesa uz viņiem un teica: “Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus 
piedosiet, tiem tie ir piedoti; kam aizturēsiet, tiem tie ir aizturēti.” 
Grēku piedošana ir Jēzus Lieldienu upura nopelns. Viņš, būdams 
cilvēks, pieņēma visus mūsu grēkus, it kā Viņš būtu vainīgs Tēva priekšā 
un, būdams Dieva Dēls, ar savām izlietajām asinīm uz krusta samaksāja 
par visiem mūsu grēkiem. Un mācekļiem – apustuļiem - un caur viņiem 
arī visiem pēctečiem bīskapiem un viņa palīgiem priesteriem deva varu 
Viņa vārdā šos grēkus piedot tiem, kas piedošanu lūdz. Dievs vienmēr ir 
gatavs piedot visu, tikai ne vienmēr cilvēks cenšas izlīgt ar Dievu. Šo 
domu nesen skaidri un skaisti izpauda svētais tēvs Francisks: Dievs 
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nekad nepagurst mums piedot, tikai mums dažreiz apnīk lūgt 
piedošanu. 
Dieva žēlsirdība ir neierobežota. Novēlu jums visiem, lai arī mūsu gribai 
nav nekādu šķēršļu satikties ar žēlsirdīgo Dievu grēksūdzes sakramentā!  

pr. Pēteris Alusiks 
 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Pirmdien Kunga pasludināšanas 
svētki! Parasti šos svētkus svinam 
25.martā, šogad Lieldienu dēļ 
svētki ir pārcelti uz 8.aprīli. Nav 
obligāti jāpiedalās sv. Misē!  

 14.aprīlī pēc sv. Mises draudzes 
mājā notiks Draudzes 
evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo 
un līdzatbildīgo tikšanās! 

 Grāmatu galdā var iegādāties (par 
ziedojumiem) jauno žurnālu 
„Mīliet viens otru”. Ļoti vērtīgs 
katoļu žurnāls garīgajai 
izglītošanai un izaugsmei.   

 Piedāvājums piedalīties laulāto rekolekcijās 26.-28.aprīlī. Vairāk 
info afišā. 

 Ceturtdienās notiek „Saderināto vakari”.  
 Aicinām apmeklēt pie grāmatu galdu! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 

 
RKĢ 

 10.04. – Māmiņu vakars 
 12.04. – Atvērto durvju diena 
 15.04. – Apmaiņas brauciens uz sadarbības skolu. 
 15.04. – Projekts „Kāpēc skolēni basto un klaiņo?” 
 25.04. – Garīgā pēcpusdiena skolotājiem. 
 29.04. – Eksakto zinātņu nedēļa. 

 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 – 10.30 
T –  10.30  
C –  10.30 
P –  10.30 
        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/

