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KKRRUUSSTTAA    ZZĪĪMMEE  

 Dieva Tēva un Dēla, 
un Svētā Gara vārdā. Āmen. 

KKRRIISSTTĪĪGGAAIISS  SSVVEEIICCIIEENNSS  

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 
Mūžīgi mūžam! 

KKUUNNGGAA  LLŪŪGGŠŠAANNAA  

Dievs ir mans vislabākais Tēvs. 
Viņš mani mīl, dāvā man dzīvību. 

Dievs ir radījis man brīnišķīgu pasauli. 
Jēzus māca mūs lūgties: 
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Tēvs mūsu, kas esi debesīs, 
svētīts, lai top Tavs vārds,  
lai atnāk Tava valstība, 
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, 
tā arī virs zemes. 
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien 
un piedod mums mūsu parādus, 
kā arī mēs piedodam  
saviem parādniekiem, 
un neieved mūs kārdināšanā, 
bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. 
 



 
 

 
 

EEŅŅĢĢEEĻĻAA  SSVVEEIICCIIEENNSS  
 

Bez mūsu māmiņas mums ir vēl Māte debesīs. 
Viņa mūs mīl un aizlūdz Dievu par mums. 
Es varu viņu lūgt sakot: 
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VVIISSSSVVĒĒTTĀĀSS  TTRRĪĪSSVVIIEENNĪĪBBAASS  GGOODDAAMM  

Dievs ir viens, bet trijās Personās: 
Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. 
Mēs pagodinām Trīsvienīgo Dievu ar vārdiem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esi sveicināta, Marija,  
žēlastības pilnā, 
Kungs ir ar Tevi; 
Tu esi svētīta starp sievietēm, 
un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus. 
Svētā Marija, Dieva Māte, 
lūdz par mums, grēciniekiem, 
tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. 

Gods lai ir Tēvam 
un Dēlam, un Svētajam Garam, 
kā tas no iesākuma ir bijis, 
tā tagad un vienmēr, 
un mūžīgi mūžam. Āmen. 
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AAPPUUSSTTUUĻĻUU  TTIICCĪĪBBAASS  AAPPLLIIEECCIINNĀĀJJUUMMSS  

Savu mīlestību uz Dievu apliecinām, 
ticot visam, ko Viņš ir mums atklājis: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, 
debesu un zemes Radītāju, 
un uz Jēzu Kristu, 
viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, 
kas ir ieņemts no Svētā Gara, 
piedzimis no Jaunavas Marijas; 
cietis zem Poncija Pilāta, 
krustā sists, nomiris un apbedīts; 
nokāpis ellē; trešajā dienā augšāmcēlies 
no miroņiem; 
uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva, visvarenā 
Tēva, labās rokas, 
no kurienes Viņš atnāks 
tiesāt dzīvos un mirušos. 
Es ticu uz Svēto Garu, 
svēto katolisko Baznīcu, 
svēto sadraudzību,  
grēku piedošanu, 
miesas augšāmcelšanos 
un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. 
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RRĪĪTTAA  LLŪŪGGŠŠAANNAA  

Mīļais Dievs, 
mūsu debesu Tēvs, 
es Tevi mīlu un pateicos Tev  
par jauno dienu, kuru Tu man dāvā. 
Lūdzu, palīdzi man,  
lai es šodien būtu labs 
pret saviem vecākiem, 
lai es nedarītu pāri citiem bērniem,  
lai es būtu pret visiem laipns un izpalīdzīgs, 
lai priecīgos un skumjos brīžos vienmēr atcerētos, 
ka Tu, mīļais Dievs, esi kopā ar mani. Āmen. 
Tēvs mūsu... 
Esi sveicināta Marija… 
Gods lai ir Tēvam… 
Es ticu… 

LLŪŪGGŠŠAANNAA  PPIIRRMMSS  UUNN  PPĒĒCC  ĒĒŠŠAANNAASS  

Svētī, Kungs, mūs un šīs savas dāvanas, 
ko no Tavas devības saņemam. 
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. 

Visvarenais Dievs, 
mēs Tev pateicamies par visām dāvanām, 
ko esam saņēmuši no Tevis,  
kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. Āmen. 
 



14 Lūgšanas  

VVAAKKAARRAA  LLŪŪGGŠŠAANNAA  

Kungs, pieņem visu,  
ko es šodien esmu domājis, runājis, darījis.  
Izlabo to visu, svētī un dari sev patīkamu. 
Pateicos Tev, Mīļais Dievs,  
ka Tu visu dienu biji nomodā par mani,  
par to, ka caur maniem vecākiem  
dāvā man savu mīlestību, par to,  
ka dod man tik daudz laba caur cilvēkiem,  
kurus ikdienā sastopu. 
Piedod man, žēlsirdīgais Dievs,  
ka nebiju pret visiem labs.  
Es gribu lūgties par tiem,  
kuriem šodien esmu nodarījis pāri: 
- Kungs, dāvā viņiem savu žēlsirdību. 
Es lūdzu arī par tiem, kuri slikti izturējās pret mani: 
- mīļais Dievs, palīdzi viņiem kļūt labākiem. 
Visvarenais Dievs, dāvā man mierīgu nakti un 
atpūtu, lai es no rīta ar atjaunotiem spēkiem varētu 
iesākt jaunu dienu Tavam godam. Āmen. 
Tēvs mūsu...  
Esi sveicināta Marija… 
Gods, lai ir Tēvam…  
Es ticu… 
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KKUUNNGGAA  EEŅŅĢĢEELLIISS  
 

Kunga eņģelis pasludināja Jaunavai Marijai, 
un viņa ieņēma no Svētā Gara. 
Esi sveicināta Marija…. 
 
Redzi, es esmu Kunga kalpone, 
lai man notiek pēc Tava vārda. 
Esi sveicināta Marija…. 
 
Un Vārds ir tapis miesa, 
un dzīvojis starp mums. 
Esi sveicināta Marija…. 
 
V. Lūdz par mums svētā Dieva Dzemdētāja. 
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. 
 
Lūgsimies. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu 
sirdīs savu žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa 
sludināšana ir tapusi zināma Kristus, Tava Dēla, 
iemiesošanās, ar viņa ciešanām un krustu tiekam 
ievesti augšāmcelšanās godībā. Caur Jēzu Kristu 
mūsu Kungu. Āmen. 
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DDEEBBEESSSS  KKAARRAALLIIEENNEE  

(Lieldienu laikā) 
 

Debess Karaliene, līksmojies,  alleluja: 
Tas, ko Tu kā bērnu nesi,  alleluja, 
augšāmcēlies ir, kā teicis,  alleluja. 
Lūdz Dievu par mums,   alleluja. 
 
V. Priecājies un līksmojies, Jaunava Marija, 

 alleluja. 
R. Jo Kungs ir patiesi augšāmcēlies alleluja. 
 
 Lūgsimies. Dievs, Tev ir labpaticis ar sava Dēla, 
mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos 
iepriecināt pasauli: mēs Tevi lūdzam, aizbilstot viņa 
Mātei Jaunavai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās 
dzīves prieku. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. 
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EESSII  SSVVEEIICCIINNĀĀTTAA,,  KKAARRAALLIIEENNEE  
 

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte, 
kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta. 
Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi. 
Mēs Tevi lūdzam,  
sērojot un raudot šai asaru ielejā. 
Tādēļ, mūsu aizstāve,  
uzlūko mūs savā žēlsirdībā 
Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus, 
pie Tava dievišķā Dēla. 
Tu, žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija. 





 
SSVVĒĒTTIIEE  SSAAKKRRAAMMEENNTTII  

 
 

KRISTĪBA 
 

IESTIPRINĀŠANA 
 

VISSVĒTĀKAIS 
SAKRAMENTS JEB  

EUHARISTIJA 
 

GANDARĪŠANAS 
SAKRAMENTS 

 
SLIMNIEKU 

SAKRAMENTS 
 

PRIESTERĪBA 
 

LAULĪBA 
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Kungs Jēzus 

iedibināja Sakramentus, 
lai palīdzētu mums 

kļūt labiem 
un sasniegt debesu valstību. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKRAMENTI 
IR JĒZUS KRISTUS IEDIBINĀTAS 

REDZAMAS ZĪMES, 
CAUR KURĀM SAŅEMAM 

DIEVA ŽĒLASTĪBU. 



 Kristība 21 

KKRRIISSTTĪĪBBAA  
 

Mīļais Jēzu, 
pateicos Tev par to,  
ka esi darījis mani par Dieva bērnu 
un ka esmu kļuvis 
par Dieva tautas – Baznīcas – locekli. 
Āmen. 
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GGAANNDDAARRĪĪŠŠAANNAASS  SSAAKKRRAAMMEENNTTSS  
  

1. Sirdsapziņas izmeklēšana. 
2. Grēku nožēla. 
3. Apņemšanās laboties. 
4. Grēksūdze. 
5. Gandarīšana par grēkiem  

Dievam un cilvēkiem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vislabais Tēvs, 
es gribu būt Tavs bērns, 
kaut arī bieži Tevi apvainoju 
ar saviem sliktajiem darbiem. 
Palīdzi man, Dievs, 
atcerēties visus manus grēkus 
un tos nožēlot. Āmen. 
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1. SIRDSAPZIŅAS IZMEKLĒŠANA 

Dieva baušļi 
1. Dievs ir mans Tēvs. 

Tev nebūs citus dievus turēt līdzās man. 
Vai neaizmirsu lūgties? 
Cik sirsnīgi lūdzos? 
Vai netraucēju citiem lūgties? 
Vai labprāt eju uz ticības mācības nodarbībām? 
Vai esmu šaubījies par Dieva esamību vai ticības 

patiesībām? 
Vai lasu reliģiskas grāmatas, lai labāk izprastu 

ticības patiesības? 
Vai pildu reliģiskos pienākumus mīlestībā uz 

Dievu?  
Vai nepieciešamības gadījumā esmu aizstāvējis 

savu ticību, Baznīcu? 
Vai esmu aizrāvies ar horoskopiem? Zīlējis? 

Nodarbojies ar garu izsaukšanu? 
Vai esmu māņticīgs?  
Vai Dievs manā dzīvē ir pirmajā vietā? 

2. Dieva Vārds ir svēts. 
Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt. 
Vai lūgšanas laikā domāju par Dievu? 
Vai ar cieņu izrunāju Dieva Vārdu? 
Vai nepatiesi nezvērēju, piesaucot Dieva Vārdu? 
Vai nepiesaucu nevietā Dieva Vārdu? 



Vai svētās Mises laikā manas domas un sirds bija 
vērsta uz Dievu? 

3. Svētdiena ir svēta diena. 
Tev būs svēto dienu svētīt. 
Vai katru svētdienu piedalījos svētajā Misē? 
Kā uzvedos baznīcā? 
Kā atpūtos svētdienā? 
Vai neesmu svētdienā strādājis smagus darbus? 

4. Caur vecākiem mani mīl Dievs. 
Tev būs godāt savu tēvu un māti. 
Kāds biju pret vecākiem, skolotājiem, citiem 

pieaugušajiem? 
Vai klausīju vecākus? 
Vai lūdzos par viņiem? 
Vai palīdzēju viņiem? 
Vai iepriecināju savus vecākus, darot labu? 

5. Dzīvība ir brīnišķīga Dieva dāvana.  
Tev nebūs nokaut. 
Vai rūpējos par savu veselību (nelietoju cigaretes, 

alkoholu, narkotikas)? 
Vai biju uzmanīgs pret citu cilvēku veselību? 
Vai situ citus, ņirgājos, pazemoju, ienīdu? 
Vai nedarīju pāri dzīvniekiem? 
Vai nepostīju dabu? 
Vai rūpējos par saticību un mieru? 
Vai neesmu strīdējies, dusmojies? 
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6. un 9. Mana miesa ir Svētā Gara templis. 
Tev nebūs laulību pārkāpt. 
Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu. 
Vai nebiju bezkaunīgs domās, vārdos, uzvedībā? 
Vai neskatījos bezkaunīgas filmas, žurnālus? 
Vai neaizskāru citu cilvēku godu ar domām, 

vārdiem, izturēšanos? 
Vai neesmu darījis ko nešķīstu viens vai ar citiem? 
Vai neesmu valkājis nepieklājīgu, piedauzīgu 

apģērbu? 

7. un 10. Cieņa pret īpašumu. 
Tev nebūs zagt. 
Tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam 

tuvākajam. 
Vai zagu? Kam? Ko? 
Vai atdevu atpakaļ nozagto lietu? 
Vai saudzīgi izturos pret lietām, kuras kāds man ir 

aizdevis? 
Vai atdodu tās atpakaļ īpašniekam? 
Vai atdevu atrastu mantu? 
Vai saudzīgi izturos pret visu kopējo īpašumu? 
Vai nebiju skaudīgs? 
Vai aiz skaudības nevēlēju, nedarīju citiem ļaunu? 
Vai pratu priecāties par citu veiksmēm, 

panākumiem? 
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8. Patiesība ir ceļš pie Dieva. 
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. 
Vai meloju? 
Vai neapmeloju citus? 
Vai atzinu savu vainu? 
Vai nesūdzējos pret citiem? 
Vai neesmu bez vajadzības par citiem runājis, 

stāstījis tālāk citu kļūdas? 
Vai esmu turējis doto vārdu? 

 

Baznīcas baušļi 

1. Tev būs svētdienās un svētku dienās piedalīties 
svētajā Misē un atturēties no smagajiem darbiem. 

Vai piedalījos svētajā Misē svētdienās un Baznīcas 
svētkos? 

2. Tev būs Baznīcas noteiktajās dienās atturēties 
no gaļas ēdieniem un gavējamās dienās gavēt. 

Vai gavēju 24. decembrī, Pelnu trešdienā, Lielajā 
piektdienā (no 21 gada vecuma)? 

Vai atturējos no gaļas ēdieniem visās piektdienās 
un Lielajā sestdienā (no 14 gadu vecuma)? 

Vai Lielā gavēņa laikā negāju uz trokšņainām 
izpriecām (diskotēkas)? Neklausījos pārāk skaļu 
mūziku? 
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3. Tev būs vismaz vienu reizi gadā izsūdzēt savus 
grēkus. 

Cilvēks, kurš mīl Dievu, vēlas vienmēr būt kopā ar 
viņu, tāpēc iet uz grēksūdzi (ja nav vecs, nespēcīgs, 
slims) ik pēc 2 – 3 nedēļām.  
Cik bieži eju uz grēksūdzi? 

4. Tev būs vismaz Lieldienu laikā pieņemt 
Vissvētāko Sakramentu. 

Piedaloties svētajā Misē, ejam pie dievgalda (ja 
esam nesen bijuši uz grēksūdzi un mums nav lielu 
grēku) un pieņemam Vissvētāko Sakramentu jeb 
Euharistiju – pašu Jēzu Kristu zem maizes un vīna 
zīmēm. Jēzus grib būt kopā ar mani, lai palīdzētu man 
kļūt labākam. 

Vai ar cieņu un mīlestību sagatavojos pieņemt 
Jēzu savā sirdī? 

Vai lūdzos pirms Sv. Komūnijas? 
Vai ar dziļu ticību un nopietnību pieņemu 

Vissvētāko Sakramentu? 
Vai pēc Sv. Komūnijas pateicos Jēzum par viņa 

mīlestību pret mani? 
5. Tev būs palīdzēt uzturēt savu Baznīcu. 

Vai izmantoju un attīstu tās spējas, ko Dievs man 
devis, viņa godam (dziedu baznīcas korī, eju 
euharistiskajā procesijā, esmu ministrants pie 
altāra)? Vai lūdzos par Baznīcu un tās priesteriem? 
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Galvenie grēki 
1.  Lepnība. 

Vai uzskatīju sevi labāku par citiem? 
Vai nelielījos citu priekšā? 

2.  Alkatība. 
Vai nepaņemu sev labāko porciju? 
Vai protu dalīties ar citiem? 

3.  Nešķīstība. 
Vai esmu kautrīgs? 
Vai ar cieņu izturos pret citiem? 

4.  Skaudība. 
Vai spēju priecāties par citu veiksmi? 
Vai nebiju skaudīgs? 

5.  Negausība. 
Vai cienīgi izturos pret maizi un citām Dieva 

veltēm? 
Vai spēju savaldīt savas iegribas? 
Vai nebojāju savu veselību, lietojot alkoholu, 

narkotikas, cigaretes? 

6.  Dusmas. 
Vai spēju savaldīties? 
Vai nedusmojos uz citiem? 
Vai protu piedot un lūgt piedošanu? 
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7. Slinkums. 
Vai kārtīgi izpildu savus pienākumus? 
Kā strādāju (nevīžīgi, pavirši)? 
Vai protu veltīt to, ko daru, Dieva godam? 
Vai labprāt daru savu darbu? 
Vai strādāju pie sava rakstura veidošanas? 

 

2. GRĒKU NOŽĒLA 

 
Kungs Jēzu! 
Tu par maniem grēkiem nomiri uz krusta. 
Es lūdzu piedošanu par to,  
ka esmu Tevi apvainojis ar saviem grēkiem. 
Piedod, ka esmu darījis pāri citiem cilvēkiem. 
Piedod man, Jēzu. 
Es atkal gribu būt kopā ar Tevi. 
Āmen. 

 
 
 
 
 
 
 



3. APŅEMŠANĀS LABOTIES 
 

Es nožēloju no visas sirds, 
ka esmu Tevi, 
savu vismīļo Debesu Tēvu, apvainojis. 
Es apņemos izsargāties 
no grēkiem un sliktajiem paradumiem 
un sargāties no izdevības grēkot. 
Stiprini ar savu žēlastību 
šo manu apņemšanos laboties 
un neļauj man krist grēkā. 
Labais Jēzu, 
es gribu laboties, 
gribu būt labāks. Āmen. 
 
Es padomāšu par to, ko tieši gribu savā raksturā, 
uzvedībā labot. 
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PIRMS GRĒKSŪDZES 
 
Žēlsirdīgais Dievs, 
Tu mani esi atvedis uz šejieni, lai es 
saņemtu Tavu žēlastību un piedošanu. 
Atver manas acis, lai es redzētu ļaunumu,  
ko esmu izdarījis. 
Ļauj man saprast, ka Tu uzlūko mani 
ar mīlestību pilnu skatienu 
un gribi, lai es vienmēr esmu Tavs bērns. 
Mīļais Dievs, dod lai ļaunums atkāpjas no 
manis un manā sirdī atkal ienāk 
mīlestība uz Tevi un cilvēkiem. 
Āmen. 
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4. GRĒKSŪDZE 

 Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen. 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 
(Priesteris atbild: „Mūžīgi mūžam.”) 

Pēdējo reizi biju uz grēksūdzi… (kad?) 
Vislabo Dievu esmu apvainojis (-usi) ar šādiem 
grēkiem… 
(Pasaku visus savus grēkus.) 

Vairāk grēkus neatceros, šos un visus citus 
grēkus nožēloju, apņemos laboties un lūdzu 
grēku piedošanu. 
(Uzmanīgi klausos, ko teiks priesteris. Iegaumēju, 
kādu lūgšanu jāskaita gandarījumā.) 

Kad priesteris par mani lūdzas un dod man grēku 
piedošanu, vēlreiz nožēloju grēkus un trīs reizes situ 
krūtīs, sakot: 
Kungs, esi man, grēciniekam (-niecei), žēlīgs. 

Priesteris mani svētī ar krusta zīmi. Es pārkrustos, 
sakot: 
Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.  Āmen. 
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Kad priesteris pieklauvē, eju savā vietā, lai pateiktos 
Dievam, par viņa mīlestību un žēlsirdību. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc grēksūdzes 
Tēvs, 
savā mīlestībā 
Tu ved mani no ļauna uz labu. 
Svētī mani, 
mīļais Dievs, 
un dāvā man spēku 
un neatlaidību turēties pie labā. 
Āmen. 
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5. GANDARĪŠANA PAR GRĒKIEM 
 
Kungs Jēzu, 
pateicos Tev, ka piedevi man grēkus, 
ka atkal varu būt kopā ar Tevi. 
Palīdzi man būt labam. 
(Tālāk uzrunāju Dievu ar tās lūgšanas vārdiem, kuru 
priesteris uzdeva lūgties gandarījumā.) 
Centīšos labot, cik vien iespējams, savu slikto darbu 
sekas. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
EEUUHHAARRIISSTTIIJJAASS  BBRRĪĪNNUUMMSS  

 
Itālijā Lanciano pilsētiņā, kādas svētās Mises laikā  
maize un vīns acīmredzamā veidā pārvērtās par  

Kristus Miesu un Asinīm 
 

 
 

Sudraba mostrance ar Vissvētākā  
Sakramenta  relikvijām (1713) 
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Tas pats Jēzus, 

kas kā mazs Bērns 

pirms 2000 gadiem piedzima   

          Betlēmē, 

kas nomira pie krusta par mūsu grēkiem 

un kas augšāmcēlās Lieldienu svētdienā, 

ir patiesi, īsteni un personīgi 

mums klātesošs Vissvētākajā  

Sakramentā 

kā pilnīgs viņa mūžīgās un pastāvīgās 

mīlestības pierādījums. 

Jo vairāk kādu mīli, 

jo vairāk vēlies būt kopā ar viņu. 

Jēzus mīl mūs tik ļoti, 

ka viņš nekad nevēlas mūs atstāt. 

        Tēvs Mārtiņš Vincents Lučia 
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VISSVĒTĀKAIS SAKRAMENTS JEB EUHARISTIJA ir 
Jēzus Kristus īstā Miesa un Asinis zem maizes un 
vīna zīmēm. 

 Vissvētāko Sakramentu mūsu Kungs Jēzus Kristus 
iedibināja Pēdējo vakariņu laikā, savas krusta nāves 
priekšvakarā. Euharistija tiek svinēta katrā svētajā 
Misē, kur bezasiņainā veidā kļūst klātesošs Jēzus 
upuris uz krusta. 

 Kristus ir pilnvarojis priesterus svinēt svētās 
Mises upuri, tāpēc, kad priesteris izrunā paša 
Kristus vārdus: „Tā ir mana Miesa”, „Tās ir manas 
Asinis”, notiek konsekrācija (pārvēršana): maize un 
vīns kļūst par Kristus Miesu un Asinīm. 

 Svētās Mises laikā ticīgie pieņem svēto Komūniju, 
tas ir, vienojas ar Jēzu Kristu, pieņemot viņa Miesu 
un Asinis Vissvētākajā Sakramentā  jeb Euharistijā. 
Pēc svētās Komūnijas mēs kļūstam par daļiņu no 
Kristus. Viņš dziedē un dara labākas mūsu dvēseles. 

Vissvētākā Sakramenta  katrā vismazākajā daļiņā 
(pārvērstajā maizē un vīnā) ir klātesošs 
augšāmcēlies Pestītājs visā savā dievišķībā un 
cilvēcībā.  
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Kristieši ir aicināti pēc iespējas biežāk pieņemt 
Vissvētāko Sakramentu; pie dievgalda drīkst iet 
vienu reizi dienā. Uz svēto Komūniju, kur notiek 
tikšanās ar Dievu, ir jāsagatavojas. Ir jādzīvo 
tikumisku dzīvi. Nedrīkst pieņemt svēto Komūniju, 
ja uz sirdsapziņas ir nāvīgs grēks. Turklāt 
jāsagatavojas lūdzoties, cienīgi jāpiedalās svētajā 
Misē. 

 Pēc svētās Komūnijas kādu laiku jāpavada 
lūgšanā, pateicoties Dievam par Euharistijas dāvanu. 

  

LLŪŪGGŠŠAANNAASS  
Pirms svētās Komūnijas 

 

Jēzu Kristu, es ticu, ka Euharistijā Tu esi klātesošs 
gan kā Dievs, gan kā cilvēks, 
kaut arī nespēju Tevi redzēt ar savas miesas acīm. 
Ticu, jo Tu pats saki: 
„Ņemiet un ēdiet, tā ir mana Miesa.” 
Kā Pēdējo vakariņu laikā ar savām rokām, 
tā šodien caur priesteru rokām 
Tu sniedz mums maizes zīmes 
to pašu Miesu, ko pienagloja pie krusta, 
un Asinis, kas tika izlietas mūsu grēku piedošanai. 
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Mīļais Jēzu, 
es tevi tagad gatavojos pieņemt savā sirdī. 
Tu zini, ka manā dvēselē tik bieži sakrājas slikti 
darbi, vārdi, domas, ka Tev, Jēzu,  
tur paliek pavisam maz vietas. 
Tu redzi, ka man ir grūti būt labam, tāpēc es lūdzu – 
nāc un mājo manā sirdī, lai ļaunums tur nevarētu 
ienākt. 
Āmen. 

Pēc svētās Komūnijas 

Mans mīļais Pestītāj,  
Tu tagad mājo manā sirdī. 
Cik svarīgs ir šis brīdis! 
Es pateicos, 
ka Tu mani apmeklē. 
Jēzu, Tu nāc, lai mani iepriecinātu, 
stiprinātu un mācītu arvien labāk  
pazīt un mīlēt Dievu. 
Palīdzi man pārvarēt visu,  
kas mani pavedina uz ļauno  
un izdzēš manī Tavu mīlestību. 
Es visu gribu darīt 
aiz mīlestības uz Tevi un cilvēkiem. 
Lai ir mūžam slavēts Vissvētākais Sakraments! 
 Āmen. 

 



 
 

 
 

Jēzus izstiepa savas rokas uz krusta, 
lai apskautu ar tām visu pasauli (…), 

jo ar savām izlietajām asinīm uz krusta 
gribēja apvienot sevī to, 

kas debesīs un virs zemes. 
 

sv. Kirils no Jeruzalemes 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LŪGŠANA  

KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ 

 

Redzi, labais un vismīļais Jēzu, 

Tava vaiga priekšā es krītu ceļos 

un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi  

Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī 

dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, 

kā arī patiesu gribu laboties; 

jo ar lielu mīlestību  

un sāpēm savā sirdī 

es aplūkoju Tavas piecas rētas  

un prātā apdomāju, 

ko par Tevi, labais Jēzu, 

ir teicis jau pravietis Dāvids: 

„Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas 

kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus 

kaulus.”  

    Ps 21 



 
 



 
 

 
 

Kungs, kad es ieeju Tavā svētnīcā, 
kas ir Tavs nams, lūgšanu nams, 

kur top svētdarītas dvēseles, es Tevi lūdzu, 
atbrīvo mani no tukšām domām un izklaidības, lai 

es varētu domāt vienīgi par Tevi,  
būt līdzdalīgs Tavos nopelnos, 

kas iegūti ar Tavām svētajām Asinīm, 
un reiz pielūgt Tevi mūžībā. 

 Āmen. 





 
KKĀĀ  UUZZVVEESSTTIIEESS  BBAAZZNNĪĪCCĀĀ  

 Iedams uz baznīcu, padomā, ka ej pagodināt Dievu 

svētās Mises upurī, kurā tu piedalīsies. 

 Ieejot baznīcā, nometies ceļos pretī galvenajam 

altārim, kur tabernakulā atrodas Jēzus Vissvētākajā 

Sakramentā, un sveicini Jēzu, sakot: 

 „Lai top slavēts Vissvētākais Sakraments, mūsu 

Kunga Jēzus Kristus īstā Miesa un Asinis.” 

 Pirms svētās Mises sākuma padomā, par ko 

Dievam jāpateicas, par ko jālūdz piedošana, kas 

jālūdz sev, savai ģimenei, tuviniekiem, pasaulei. 

 Padomā arī, vai drīksti pieņemt svēto Komūniju. 

Katrā svētā Misē būtu jāpieņem Kungu Jēzu 

Vissvētākajā Sakramentā, jo tikai tā mēs pilnīgā 

veidā piedalāmies svētās Mises upurī. Ja tomēr 

sirdsapziņa tev pārmet kādu lielu grēku, tad vispirms 

jāiet uz grēksūdzi. Ikdienišķus grēkus Dievs piedod, 

ja nožēlojam tos svētās Mises sākumā, un svētā 

Komūnija palīdz mums atbrīvoties no maziem 

grēkiem. 
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Pirms svētās Mises 
 
Mūžīgais un žēlsirdīgais Dievs, 
ar visu savu mīlestību es Tevi lūdzu: 
atļauj man piedalīties 
šajā svētajā bezasiņu upurī, 
kurā iemiesotā Vārda 
miesa, dvēsele un dievišķība 
tiek upurēta par mani un visu cilvēci. 
 
Lai šis upuris 
mani atbrīvo no visiem maniem grēkiem, 
lai es būtu cienīgs ieiet Tavā valstībā, 
slavēt un godināt Tevi mūžīgi mūžos. 
Āmen. 
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Sevis veltīšana Dievam svētās Mises laikā 
 
Kungs,  
es upurēju sevi pilnībā Tev. 
Tu esi avots visam, kas man pieder. 
Mana dvēsele un miesa ir Tava, 
un ar šo brīdi 
arī manām domām, vārdiem un darbiem 
jābūt vērstiem vienīgi uz Tevi. 
Lūdzu, mīļais Dievs, 
atbrīvo mani no ļaunuma, 
lai šajā svētajā upurī 
es varētu saņemt 
daļiņu no Tavu rūgto ciešanu nopelniem 
un Tavu žēlastību. Āmen. 



 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

SSVVĒĒTTĀĀ   MMIISSEE  
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Jēzu, 
Tu esi Dzīvā Maize, 
kas nākusi no debesīm  
un dota par dzīvību pasaulei. 
Tu asiņainā upurī uz krusta 
atdevi sevi mūžīgajam Tēvam, 
lai atpestītu cilvēci. 
 
Bet TAGAD, Tu katru dienu 
upurē sevi uz mūsu altāriem  
caur savu priesteru rokām, 
lai visās sirdīs ienāktu 
patiesības un dzīvības, 
svētuma un žēlastības, 
taisnības, mīlestības un miera 
valstība. 
 

sv. pāvests Jānis XXIII 
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MĒS CEĻOS KRĪTAM Tavā priekšā Dievs,  
pēc žēlastības Tavas lūdzoties. 
Ticībā dzīvā, sirds pazemībā 
upuri sākam Tavam godam mēs. 

Svētī mūs, Jēzu dievišķā Sirds, 
lai dzīve skaidra tā kā avots irdz. 
No posta sargā mājokļus, laukus, 
lai labi klājas mums pie Tavas Sirds. 

Dzīviem, Kungs Jēzu, žēlastību dod, 
mirušie Tevī atdusu lai rod. 
No kara sargā, no elles briesmām, 
cilvēci svētī, labus laikus dod! 

Pret Tevi nokrīt ceļos cilvēks vājš, 
Tu mūsu Dievs un visa Radītājs: 
mēs Tavi bērni – cilvēki visi, 
uz debesmājām ved mūs, Pestītāj. 

Tev pieder mūsu sirdis, Kungs un Dievs, 
uz svētlaimību ceram mēs ikviens.  
Kungs, piedod vainas mums, grēciniekiem, 
uzklausi žēlīgs, kad mēs lūdzamies! 

Dievs Tēvs, Dēls, Svēts Gars, Tevi slavējam, 
Tev Trīsvienīgam godu atdodam. 
Lai pateicība Tev mūžu mūžos 
par žēlastībām, ko mēs saņemam. 
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SVĒTĀS MISES KĀRTĪBA 

 
IEVADRITS 

 
Ievaddziesma un sveiciens 

 
Piegājis pie altāra, priesteris to pagodina noskūpstot. 
Priesteris un tauta apzīmē sevi ar krusta zīmi. 
 
Priesteris: 

Dieva Tēva un Dēla, 
un Svētā Gara vārdā. 

Tauta:   Āmen. 
Priesteris sveicina kristīgo tautu, sakot: 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un 
Dieva mīlestība, un Svētā Gara klātbūtne 
lai ir ar jums visiem. 

Vai: 
Dievs Kungs lai ir ar jums. 

Bīskaps saka: 
Miers jums. 

Tauta:   Kungs ir ar tevi. 
 
 
 
 



 Ievada rits 53 

 
GRĒKU NOŽĒLAS AKTS 

Priesteris uzaicina ticīgos nožēlot grēkus,  
sacīdams: 

Brāļi un māsas Kristū! 
Nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi 
varētu piedalīties šajā svētajā Mises upurī! 

Seko īss klusuma brīdis.  
 
Visi: 

Es atzīstot Visvarenajam Dievam 
un jums brāļi un māsas, 
ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, 
darbiem un nolaidību. 

sitot sev krūtīs 
Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. 

tālāk turpina 
Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, 
visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, 
aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu. 

Priesteris noslēgumā pievieno: 
Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs 
un, piedevis mūsu grēkus, lai aizved mūs mūžīgajā 
dzīvē. 
Tauta: Āmen. 
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INVOKĀCIJAS (SAUCIENI) UZ JĒZU KRISTU 

 
Priesteris: 
Kungs, apžēlojies par mums. 
Kristu, apžēlojies par mums. 
Kungs, apžēlojies par mums. 
 
Tauta: 
Kungs, apžēlojies par mums. 
Kristu, apžēlojies par mums. 
Kungs, apžēlojies par mums. 

 
Vai: 

 
Priesteris: 
Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 

 
 
 
 
 
 

Tauta: 
Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 
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HIMNA DIEVA GODAM 

 
GODS DIEVAM AUGSTUMOS, 
Un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. 
Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, 
mēs Tev pateicamies un Tevi cildinām,  
jo liela ir Tava godība, 
Kungs, debesu Karali, Dievs, visvarenais Tēvs.  
Dievs, vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu,  
Tu, Kungs Dievs, Dieva Jērs,  
Tēva Dēls, Tu nes pasaules grēkus, 
apžēlojies par mums. 
Tu nes pasaules grēkus, 
uzklausi mūsu lūgšanu. 
Tu sēdi pie Tēva labas rokas, 
apžēlojies par mums. 
Vienīgi Tu esi svēts, 
vienīgi Tu esi Kungs, 
Tu – visaugstākais, Kungs Jēzu Kristu,  
ar Svēto Garu – Dieva Tēva godībā.  Āmen. 
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SVĒTĀS MISES LŪGŠANA – KOLEKTA 

 

Pēc himnas priesteris aicina: 
Lūgsimies. 

Priesteris dzied vai lasa svētās Mises lūgšanu, 
kuras noslēgumā visi atbild: 
Āmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

TAVA LŪGŠANA IR SARUNA AR DIEVU. 
KAD TU LASI SVĒTOS RAKSTUS, 

DIEVS UZRUNĀ TEVI; 
KAD TU LŪDZIES, 

TU UZRUNĀ DIEVU. 
 

                                                sv. Augustīns 
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DIEVA VĀRDA LITURĢIJA 
 

Lasījumi no Svētajiem Rakstiem 
 
Visi sēžot klausās. Pēc pirmā un otrā lasījuma lektors 
saka: 

Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 
Tauta: Pateicība Dievam. 
 
(Parastajās dienās tiek lasīts viens lasījums.) 
 
Seko psalms. Tauta atkārto refrēnu. 
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Evaņģēlijs 
Tauta pieceļas. 
Seko pirmsevaņģēlija dziedājums, ko ievada 
aklamācija Alleluja (izņemot Lielā gavēņa laiku). 
Priesteris, noliecies pret altāri, klusām lūdzas: 

Visvarenais Dievs, šķīstī manu sirdi un 
manas lūpas, lai es varētu cienīgi sludināt 
Tavu svēto Evaņģēliju. 

Pēc tam saka: 
Dievs Kungs lai ir ar jums. 

Tauta:  Kungs ir ar Tevi. 
Priesteris turpina: 
 Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,  
 ko uzrakstījis svētais Matejs 
 (Marks, Lūkass, Jānis). 
Priesteris un tauta apzīmē sevi ar trīs mazajām 
krusta zīmēm – uz pieres, lūpām un sirds. 
Tauta:  Gods Dievam. 
Seko Evaņģēlijs. Pabeidzis lasīt, priesteris saka: 
 Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 
Visi:  Slava Kristum. 
Priesteris noskūpsta Evaņģēlija grāmatu, klusām 
sacīdams: 
     Evaņģēlija vārdi lai dzēš mūsu vainas. 
Seko homīlija (sprediķis). 
 
 



Ticības apliecinājums 
 

ES TICU uz vienu Dievu, visvareno Tēvu,  
debesu un zemes, visu redzamo  
un neredzamo lietu Radītāju. 

Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, 
vienpiedzimušo Dieva Dēlu, pirms visiem 
mūžiem no Tēva dzemdinātu, 

Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, 
patiesu Dievu no patiesa Dieva dzemdinātu, ne 
radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss 
ir radīts un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas 
labā ir nācis no debesīm iemiesojies caur Svēto 
Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks. 

Krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, 
cietis un apbedīts, trešajā dienā augšāmcēlies, 
kā pravietots Rakstos. 

Uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas 
un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, 
un viņa valdīšanai nebūs gala. 

Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Atdzīvinātāju, 
kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu 
tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis 
caur praviešiem. 

Es ticu uz vienu – svētu, katolisku un apustulisku –
Baznīcu. 
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Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai,  
gaidu mirušo augšāmcelšanos  
un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. 

 
 

Vispārējā lūgšana 
Priesteris lasa lūgšanas, visi atbild: 

 
Mēs tevi lūdzam, 
Kungs un Dievs. 
vai: 
Tevi lūdzam, Kungs un Dievs, 
uzklausi mūs. 
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EUHARISTISKĀ LITURĢIJA 

Upurdāvanu (maizes un vīna) upurēšana 
 

Notiek upurdāvanu pienešana un sagatavošana 
 
Upurējot maizi: 

Mēs slavējam Tevi, Dievs, 
visas pasaules Valdniek, 
jo no Tavas devības  
esam saņēmuši maizi, 
ko Tev upurējam,  
šo zemes un cilvēku 
darba augli, 
kas kļūs mums par  
dzīvības maizi. 

Visi: 
Lai Dievs ir mūžam slavēts. 
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Priesteris (ielejot biķerī vīnu un dažus pilienus 
ūdens): 

Ļauj, Kungs,  
lai ar šī ūdens un vīna  
konsekrāciju 
mēs varētu ņemt 
dalību Kristus dievišķībā, 
kurš ir vēlējies pieņemt 
mūsu cilvēcisko dabu. 

 
Upurējot vīnu: 

Mēs slavējam Tevi, 
Dievs, 
visas pasaules  
Valdniek, 
jo no Tavas devības 
esam saņēmuši vīnu, 
ko Tev upurējam, 
šo vīnakoka un cilvēku darba augli, 
kas kļūs mums par garīgo dzērienu. 

Visi: 
Lai Dievs ir mūžam slavēts. 
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Priesteris: 

Kungs Dievs, uzņem mūs, 
kas nākam pie Tevis 
pazemības garā un satriektām sirdīm, 
lūgdami, 
lai šodien mūsu upuris Tev ir patīkams. 

Priesteris mazgā rokas, klusām lūdzoties: 
Mazgā mani, Dievs, 
tīru no noziedzības traipa 
un šķīstī mani no grēka. 

Priesteris pagriezies pret tautu, saka: 
Lūdzieties, brāļi un māsas,  
lai Dievs, visvarenais Tēvs, 
pieņem šo manu un jūsu upuri. 

Visi: 
Lai Kungs pieņem šo upuri 
par godu un slavu savam vārdam, 
par labu mums  
un visai viņa svētajai Baznīcai. 

Priesteris lasa upurēšanas lūgšanu,  
kuras noslēgumā visi atbild: 

Āmen. 
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I  E U H A R I S T I S K Ā  L Ū G Š A N A  
(Pateicības un svētdarīšanas lūgšana) 

 

Priesteris: Dievs Kungs, lai ir ar jums. 
Tauta:   Kungs ir ar Tevi. 
Priesteris: Uz augšu sirdis. 
Tauta:  Mūsu sirdis ir pie Kunga. 
Priesteris: Pateiksimies Kungam, mūsu  

Dievam. 
Tauta:  Tas ir labi un taisnīgi. 
Seko prefācija (pateicības dziesma), kas beidzas ar 
kopīgu aklamāciju: 
 

Svēts, svēts, svēts ir Kungs, 
Debesspulku Dievs, 
Debess un zeme ir tavas godības pilna. 
Hosanna augstumos. 
Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā. 
Hosanna augstumos. 
 
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
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II EUHARISTISKĀ LŪGŠANA 

Prefācija 
 
Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, 
ka Tev, debesu Tēvs, 
mēs pateicamies vienmēr un visur 
caur Tavu mīļoto Dēlu Jēzu Kristu –  
Tavu Vārdu, ar kuru Tu radīji visu. 
Viņu Tu sūtīji mums kā Glābēju un Pestītāju, 
iemiesojušos no Svētā Gara 
un no Jaunavas dzimušu, 
kurš, pildot Tēva gribu, 
Tev atgūdams svētu tautu, 
ciešanās izstiepa savas rokas pie krusta koka, 
lai salauztu nāves varu 
un atklātu augšāmcelšanās godību. 
Un tāpēc kopā ar eņģeļiem un visiem svētajiem 
mēs teicam Tavu godu vienotā balsīs sakot: 

 
 
 
 
 
 
 
 



68 Svētā Mise  

 
Svēts, svēts, svēts ir Kungs, Debesspulku Dievs, 
Debess un zeme ir tavas godības pilna. 
Hosanna augstumos. 
Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā. 
Hosanna augstumos. 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

 

Pacēlis rokas, priesteris lūdzas: 

Kungs, Tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots.  
Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar 
sava Gara dvesmu, 

 

Salicis rokas, priesteris apzīmē ar 
krusta zīmi maizi un biķeri 
lai tās mums top par mūsu Kunga Jēzus Kristus 
Miesu  un Asinīm.  
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KONSEKRĀCIJA (PĀRVĒRŠANA) 

Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanām, 
viņš ņēma maizi, pateicās, lauza 
un deva saviem mācekļiem, sacīdams: 

Priesteris tur rokās maizi un atkārto 
Kristus teiktos vārdus 

Ņemiet un ēdiet no tās visi, 
jo tā ir mana Miesa, 
kas par jums tiks atdota. 

Priesteris paceļ konsekrēto 
(pārvērsto) Hostiju un parāda tautai. 
Pēc tam, turēdams biķeri, 
 priesteris saka: 

Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, 
pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem, 
sacīdams: 

Priesteris atkārto Kristus teiktos vārdus 
Ņemiet un dzeriet no tā visi, 
jo tas ir manu Jaunās un mūžīgās derības  
Asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem  
tiks izlietas grēku piedošanai. 
Dariet to manai piemiņai. 

Priesteris biķeri parāda tautai. 
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Pēc tam saka: Lūk, ticības noslēpums. 
 

Tauta:  Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un 
liecināsim par Tavu augšāmcelšanos līdz pat Tavai 
atnākšanai. 
 

PĒC KONSEKRĀCIJAS (PĀRVĒRŠANAS) 

Priesteris lūdzas tālāk: 
Tāpēc, pieminēdami Tava vienpiedzimušā Dēla 
nāvi un augšāmcelšanos, 
mēs upurējam Tev, Kungs,  
šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri 
un pateicamies, ka mums esi ļāvis 
stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. 
 

Mēs pazemīgi lūdzam, 
lai Svētais Gars vieno mūs visus, 
kas pieņemam Kristus Miesu un Asinis. 
Atceries, Kungs, savu Baznīcu visā pasaulē 
un liec tai pieaugt mīlestībā 
līdz ar mūsu pāvestu N., ar mūsu bīskapu N. 
un ar visiem garīdzniekiem. 
Atceries arī mūsu brāļus,  
kas ir aizmiguši ar cerību uz augšāmcelšanos, 
kā arī visus, kas ir miruši Tavā žēlastībā, 
un ļauj viņiem redzēt Tavu vaigu. 
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Apžēlojies par mums visiem mēs Tevi lūdzam, 
lai kopā ar svēto Dieva Māti Jaunavu Mariju, 
svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, 
kas Tev ir bijuši patīkami no mūžiem,  
arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi 
un varētu Tevi teikt un slavēt  
caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu. 
 
Priesteris paņem biķeri un patēnu ar  
Hostiju un paceldams saka: 
 
Caur Jēzu Kristu, ar viņu un viņā, 
Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam, 
Svētā Gara vienībā 
ir viss gods un slava 
visos mūžu mūžos. 
 
Tauta: Āmen. 
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III EUHARISTISKĀ LŪGŠANA 

Prefācija 
 

Kungs, Tu esi patiesi svēts, 
Tev pienākas gods no ikvienas radības, 
jo caur Tavu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, 
un Svēto Garu 
Tu visu dzīvini un dari svētu, 
un nemitīgi pulcini sev tautu, 
lai no saules lēkta līdz pat rietam 
tiktu upurēts Tavam vārdam par godu tīrs  

      upuris. 
 
Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, Kungs, 
svētī šīs mūsu upurdāvanas 
tā paša Svētā Gara spēkā, 

 
Priesteris saliekt rokas un apzīmē ar krusta 
zīmi maizi un biķeri ar vīnu, sacīdams: 

 
lai tās mums top par Tava Dēla, 
mūsu Kunga 
Jēzus Kristus, Miesu un Asinīm,  
jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. 
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Konsekrācija (pārvēršana) 

Tai vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, Tev 
pateikdamies, svētīja, lauza un deva saviem 
mācekļiem sacīdams. 
 
Ņemiet un ēdiet no tās visi, 
jo tā ir mana Miesa, 
kas par jums tiks atdota. 

Priesteris paceļ Hostiju un parāda tautai. 

Tāpat pēc vakariņām  viņš ņēma arī biķeri, 
Tev pateikdamies, svētīja un deva saviem mācekļiem, 
sacīdams: 
  

Ņemiet un dzeriet no tā visi, 
jo tas ir manu 
Jaunās un mūžīgās derības  
Asiņu biķeris, 
kas par jums un par daudziem 
tiks izlietas grēku piedošanai. 
Dariet to manai piemiņai. 
 Priesteris biķeri parāda tautai. 

Pēc tam saka:  
Lūk, ticības noslēpums. 
Tauta:  Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, 

un liecināsim par Tavu augšāmcelšanos 
līdz pat Tavai atnākšanai. 
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Pēc konsekrācijas (pārvēršanas) 

Priesteris lūdzas tālāk: 
Tāpēc, pieminēdami, Kungs, 
Tava Dēla ciešanas, kas nesa mums, pestīšanu, 
atceroties viņa brīnišķīgo augšāmcelšanos 
un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizējo 
atnākšanu, mēs ar pateicību Tev upurējam šo dzīvo 
un svēto upuri. 
Raugies, lūdzam, uz savas Baznīcas upurdāvanu, 
uz to Upuri, kas mūs samierināja ar Tevi, 
lai mēs, pieņemdami Tava Dēla Miesu un Asinis, 
saņemtu viņa Svēto Garu un kļūtu viena miesa un 
viens gars ar Kristu. 
Viņš lai mūs padara par mūžīgo dāvanu Tev, 
ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem 
izredzētajiem, ar Vissvētāko Jaunavu Dieva Māti 
Mariju, ar Taviem svētajiem apustuļiem un 
godpilniem mocekļiem, 
(ar svēto…, kura dienu šodien svinam) 
un visiem svētajiem, kas mums palīdz, 
pastāvīgi aizbildinot pie Tevis. 
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, 
lai šis mūsu izlīguma Upuris 
nes visai pasaulei mieru un pestīšanu. 
Stiprini ticībā un mīlestībā 
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visu savu Baznīcu šīs zemes gaitās, 
savu kalpu, mūsu pāvestu… un mūsu bīskapu…, 
visus bīskapus un garīdzniekus, 
kā arī savu tautu, ko esi atpircis. 
Esi labvēlīgs savai saimei, 
kasi r nākusi pie Tevis ar lūgšanām. 
Ved pie sevis, labais Tēvs, 
arī tos savus bērnus, kas ir tālu no Tevis. 
Bet mūsu nomirušos brāļus un visus, 
kas Tavā žēlsirdībā aizgājuši no šīs pasaules, 
uzņem savā valstībā, 
kur arī mēs ceram nokļūt, 
lai vienmēr skatītu Tavu godību 
caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, 
caur kuru Tu pasaulei dod visu labo. 

Priesteris paņem biķeri un patēnu ar 
hostiju un paceldams saka: 

Caur Jēzu Kristu, ar viņu un viņā, 
Tev - Dievam, visvarenajam Tēvam, Svētā Gara 
vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. 
Tauta: Āmen. 
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SVĒTĀS KOMŪNIJAS RITS 

Kunga lūgšana 

Priesteris:   Paklausot Pestītāja vārdiem 
un viņa dievišķo likumu pildot, 
mēs ar paļāvību sakām: 

Tēvs mūsu, kas esi debesīs, 
svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, 
Tavs prāts lai notiek kā debesīs,  
tā arī virs zemes. 
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien 
un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs 
piedodam saviem parādniekiem, 
un neieved mūs kārdināšanā, 
bet atpestī mūs no ļauna.  

Pater noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua, 
sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 
et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 
et ne nos inducas in tentationem; 
sed libera nos a malo. 
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Priesteris:   Atpestī mūs, Kungs, no visa ļauna, 
dod, lūdzam, mieru mūsu dienās, 
lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti 
no katras nelaimes un grēka, 
drošā cerībā gaidot atnākam 
mūsu Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. 

 
Visi:  Jo Tev pieder valstība, 

Tev gods un vara mūžīgi. 
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Lūgšana par mieru 
 

Priesteris:  Kungs Jēzu Kristu, 
kas esi sacījis saviem apustuļiem: 
„Es jums atstāju mieru, 
es jums dodu savu mieru”, 
raugiem nevis uz mūsu grēkiem, 
bet uz savas baznīcas ticību 
un stiprini visā kristīgo saimē 
savu mieru un vienību. 
Mēs Tevi lūdzam, 
kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. 

Visi:  Āmen. 
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Miera sveiciens 
 

Priesteris pagriežas pret tautu un saka: 

Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. 
Tauta:  Dieva miers lai ir ar tevi. 

Priesteris: 
Sniedziet viens otram 
miera un izlīguma zīmi. 

 

 
 
 

(Ticīgie sniedz viens otram roku vai paloka galvu par 
zīmi tam, ka visiem piedod.) 
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Maizes laušana 

Priesteris lauž Hostiju virs patenas  
un vienu daļiņu ieliek biķerī, sacīdams: 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus 
Miesas un Asiņu Sakraments, 
kuru pieņemsim, 
lai palīdz mums sasniegt mūžīgo dzīvi. 

 

 
 

Tajā laiku tiek dziedāts vai recitēts: 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,  

apžēlojies par mums. 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,  

apžēlojies par mums. 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,  

dod mums mieru. 
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem. 
 

Lūgšana pirms svētās Komūnijas 
 

Priesteris (klusām): 
 
Kungs Jēzu Kristu, 
Tu, dzīvā Dieva Dēls, 
kas, pildot Tēva gribu, Svētā Gara spēkā 
ar savu nāvi izglābi mūs jaunai dzīvei, 
atbrīvo mani ar savu Vissvēto Miesu un Asinīm 
no visiem maniem grēkiem un no visa ļauna, 
liec man vienmēr turēties pie Taviem baušļiem 
un neļauj man nekad no Tevis šķirties. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mazajā, baltajā Hostijā 
rodama visbrīnišķīgākā mīlestība, 

par kādu jebkad dzirdēts, 
jo Jēzus Svētajā Hostijā kļūst mazs,  

lai liktu pieaugt 
savai dievišķajai dzīvei mūsos. 

 
Tēvs Mārtiņš Vincents Lučia 
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Dievs mūs sargā, 

jo esam vāji. 

Kad Dievs gribēja dot dvēselei brīvību, 

lai uzturētu tajā dzīvību, 

viņš ietvēra savā skatienā visu radību, 

taču neatrada neko, 

kas būtu šī uzdevuma cienīgs. 

Tad Dievs nolēma dot pats sevi. 

Ak, mana dvēsele! 

Cik svarīga tu esi, 

ja jau vienīgi Dievs var tevi apmierināt! 

Dvēseles barība ir Dieva Miesa un Asinis! 

 

             Sv. Jānis Marija Vianejs 
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SVĒTĀ KOMŪNIJA 

Priesteris, rādot Hostiju tautai, saka: 
 

 
 

Lūk, Dieva Jērs, 
kas nes pasaules grēkus. 
Svētīgi tie, 
kurus Dievs aicina pie sava galda. 
Visi: 
Kungs, es neesmu cienīgs, 
ka Tu nāktu pie manis, 
bet saki tikai vārdu,  
un mana dvēsele kļūs vesela. 
Priesteris, pieņemot Kristus Miesu un Asinis, klusām 
lūdzas: 
Kristus Miesa lai pasargā mani mūžīgajai dzīvei. 
Kristus Asinis lai pasargā mani mūžīgajai dzīvei. 
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Priesteris dala ticīgiem Vissvētāko Sakramentu, 
Kristus Miesu un Asinis, sakot: 

 

CORPUS CHRISTI (KRISTUS MIESA). 
Ticīgais atbild: Āmen. 
(Ticīgie, saņēmuši Vissvētāko Sakramentu, pavada 
brīdi klusumā vai dziedot pateicas Dievam par 
saņemtajām žēlastībām.) 
Priesteris atgriezies pie altāra: 

Kungs, liec mums vienmēr ar tīru sirdi 
pieņemt šo Sakramentu, 
ko esi devis par dziedinājumu 
mūsu dvēselēm. 

 
Lūgšanas pēc sv. Komūnijas 

Priesteris lasa lūgšanu, ko pabeidz ar vārdiem: 
 Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 
Visi: Āmen. 
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NNOOSSLLĒĒGGUUMMAA  RRIITTSS  

Priesteris svētī tautu: 
 
P.  Dievs Kungs, lai ir ar jums. 
V.  Kungs ir ar tevi. 
P.  Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls,  

un Svētais Gars. 
V.  Āmen. 
P.  Dieva žēlastība lai jūs pavada. 
V.  Pateicība Dievam. 
 
Bīskaps svētī tautu: 
 
B.  Dievs Kungs lai ir ar jums. 
V.  Kungs ir ar tevi. 
B.  Lai Kunga Vārds ir slavēts. 
V.  No šī laika un mūžīgi. 
B.  Mūsu palīdzība Kunga Vārdā. 
V.  Kas ir radījis debesis un zemi. 
B.  Lai svētī jūs visvarenais Dievs,  Tēvs un  Dēls, 

un  Svētais Gars. 
V.  Āmen. 
B.  Dieva žēlastība lai jūs pavada. 
V.  Pateicība Dievam. 
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Latīniski: 

Episcopus: 
Dominus vobiscum. 

Omnes: 
Et cum siritu tuo. 

E.  Sit nomen Domini benedictum. 
O.  Ex hoc nunc et usque in saeculum. 
E.  Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
O.  Qui fecit caelu et terram. 
E.  Benedicat vos omnipotens Deus Pater  et  
  Filius et  Spiritus Sanctus. 
O.  Āmen. 
E.  Ite Missa est. 
O.  Deo gratias. 



 
 

 
 

Kad jūs raugāties uz krucifiksu, 
jūs saprotat, cik ļoti Jēzus jūs ir mīlējis. 

Bet, kad raugāties uz svēto Hostiju, 
jūs saprotat, cik ļoti Jēzus jūs MĪL TAGAD. 

 
                              Māte Terēze 
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Nekur uz zemes jūs netiekat tā gaidīti, 

nekur uz zemes netiekat tā mīlēti, 

kā tur, kur ir Jēzus, 

patiesi klātesošs Vissvētākajā 

                                                           Sakramentā. 

 

Laiks, kuru jūs pavadāt 

Vissvētākā Sakramenta – Jēzus – priekšā, 

ir uz zemes vislabāk izlietotais laiks. 

 

Katrs brīdis, kuru jūs pavadāt kopā ar 

Jēzu, padziļinās jūsu vienību ar viņu un 

darīs jūsu dvēseli laimīgāku un skaistāku 

uz mūžīgiem laikiem debesīs. 

 

Māte Terēze 
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KUNGS DIEVS VISSVĒTAJĀ HOSTIJĀ, 
mūs ved uz debess laimību! 
Šīs dzīves cīņu ielejā 
mēs lūdzam Tavu svētību. 
 
Dievs, Trīsvienībā vienīgais, 
Tev slava visā mūžībā! 
Kad ceļš mums beigsies laicīgais, 
mūs pieņem savā valstībā. Āmen. 
 
O SALUTARIS HOSTIA, 
Quae caeli pandis ostium, 
Bella premunt hostilia, 
Da robur, fer auxilium. 
 
Uni trinoque Domino 
Sit sempiterna gloria: 
Qui vitam sine termino 
Nobis donet in patria. Āmen. 

 
 
 
 
 
 
 



92 Vissvētākā Sakramenta  pielūgsme  

 
VISSVĒTĀKO SAKRAMENTU 
godbijīgi pielūdzam. 
Maizes zīmēs klātesošo 
Kungu Dievu slavējam 
ticībā un paļāvībā  
viņa vārdam svētajam. 
Dievam Tēvam, Dievam Dēlam 
lai ir slava mūžīga 
debesīs un visā zemē 
no ikvienas radības. 
Garam Svētajam, lai vienmēr 
pielūgsme ir līdzīga. Āmen. 
 
TANTUM ERGO SACRAMENTUM 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Āmen. 
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R. Dievs, Tu esi mums dāvājis debesu maizi. 
V. Tā nes mums Tavu žēlastību. 
 
V. Panem de caelo praestitisti eis. 
R. Omne delectamentum in se habentem. 
 
 Lūgsimies. 
 Kungs Jēzu, kas esi mums atstājis Vissvētāko 
Sakramentu par piemiņu savām ciešanām, liec, lai 
mēs Tavas Miesas un Asiņu svēto noslēpumu tā 
godinām, ka varētu pastāvīgi saņemt Tavas 
pestīšanas augļus, ko lūdzam no Tevis, kas dzīvo un 
valdi mūžu mūžos. 
 R. Āmen. 
 
 Oremus. 
 Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili 
passionis tuae memoriam reliquisti, tribue 
quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra 
mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in 
nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in 
saecula saeculorum. 
 R. Āmen. 
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Vissvētā Jēzus Sirds apžēlojies par mums. 
Bezvainīgā Marijas Sirds, aizlūdz(i) par mums.  
                (Trīs reizes) 
 
 Lai top slavēts Vissvētais Sakraments, mūsu 
Kunga Jēzus Kristus īstā Miesa un Asinis. 
                    (Trīs reizes) 
 
 
 
 



 Svētais Dievs 95 

SUPLIKĀCIJAS – SVĒTAIS DIEVS 

Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais 
mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums!  

No mēra, bada, kara un ugunsgrēka pasargi mūs, 
Kungs un Dievs!  

No ļaunas un negaidītas nāves izglāb mūs, Kungs 
un Dievs!  

Savu svēto Baznīcu valdi un uzturi, mēs Tevi 
lūdzam, Kungs un Dievs!  

Īstu grēku nožēlošanas žēlastību dod(i) mums, 
mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs!  

Savā svētā kalpošanā mūs stiprini un uzturi, mēs 
Tevi lūdzam, Kungs un Dievs!  

Mūsu tēvu zemi sargi un svētī, mēs Tevi lūdzam, 
Kungs un Dievs!  

Zemei augļus dod(i) un uzturi, mēs Tevi lūdzam, 
Kungs un Dievs!  

Mēs, grēcinieki, Tevi, žēlīgu Dievu, lūdzam, 
uzklausi mūs, Kungs un Dievs!  

Jēzu, Jēzu, Jēzu, apžēlojies par mums!  
Marija, Marija, Dieva Māte, lūdz Dievu par 

mums!  
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DIEVS, MĒS TEVI SLAVĒJAM, 
Kungs, mēs teicam Tavu spēku:  
jo Tu valdi pasauli,  
savām rokām celto ēku.  
Laiki iet un dienas skrien,  
Pavēlnieks Tu esi viens. 

 
2 reizes 

Eņģeļi un cilvēki,  
ko Tu debess laimei lēmis,  
dod Tev godu augstāko,  
redzot to, ko esi cēlis.  
Tikai Tu, Kungs, esi svēts  
un kas Tevis izvēlēts.   

 
2 reizes 

 
2 reizes 

Tēvs, kas esi debesīs,  
visu lietu pirmais sākums:  
"Notiek vienmēr lai Tavs prāts!" –  
tāds ir Tavu bērnu lūgums. 
Savā dzīvē katru dien'  
mēs Tev kalposim arvien.   

 
2 reizes 

 
2 reizes 

 
Tu kā saule debesīs  
mūsu dzīvē gaismu rādi 
un caur dzīves grūtībām  
mūs pie sevis tuvāk vadi,  
lai mēs Tavā valstībā  
satiktos reiz mūžībā, 

 
2 reizes 
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Dievs, mēs Tevi slavējam,  
Radītāju, savu Tēvu;  
mīlēt Tevi nebeidzam,  
žēlastībā smeļot spēku.  
Savu dzīvi veltījam  
tikai Tev mēs vienīgam. 

 
2 reizes 

 
2 reizes 

 
 

KRISTUS DVĒSELE, dari mani svētu. 
Kristus Miesa, atpestī mani. 
Kristus Asinis, dzirdiniet mani. 
Ūdens no Kristus sāna, mazgā mani. 
Kristus ciešanas, stipriniet mani. 
Labais Jēzu, uzklausi mani. 
Tavās brūcēs paslēp mani. 
Neļauj no Tevis šķirties man. 
No ļaunā ienaidnieka pasargā mani. 
Manā nāves stundā sauc mani, 
pie Tevis nākt aicini mani, 
lai līdz ar Taviem svētajiem 
es slavētu Tevi mūžīgi. Āmen. 
 
      sv. Ignācijs 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
„Lūk, es esmu kopā ar jums 

visās dienās līdz pat pasaules beigām”. 

Jēzu, 

mūsu dēļ Tu paliki tabernakulā, 

monstrancē, 

lai mēs varētu Tevi atrast, 

kad vien vēlētos. 

Ak, mīlestības Dievs, 

kad gan mēs būsim Tavi 

ne tikai mirklīgās nopūtās,  

domās un vārdos, 

bet arī konkrētos darbos! 



 
 

 
 

„Paraugies uz šo Sirdi, 
kas ir tā mīlējusi cilvēkus, 

ka ir atdevusi tiem sevi visu,” 
mūsu Kungs sacīja sv. Margaritai Alakokai. 
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Jēzu, 

caur savu sirdi 

Tu esi mums atklājis 

savas mīlestības liesmu, 

un visvairāk Tu no mums gaidi, 

lai mēs ticētu Tavai mīlestībai. 

Tāpēc mēs nākam Tavā priekšā, 

lai apliecinātu ticību Tavai mīlestībai 

un uzticību Tavai mīlestības pārpilnajai  

                      Sirdij. 

              

Māte Terēze 
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LLIITTĀĀNNIIJJAA  VVIISSSSVVĒĒTTĀĀSS  JJĒĒZZUUSS  
SSIIRRDDSS  GGOODDAAMM  

Kyrie, eleison! 

Christe, eleison! 

Kyrie, eleison! 

Kristu, klausi mūs! 

Kristu, uzklausi mūs! 

Dievs Tēvs no debesīm, 

Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, 

Dievs Svētais Gars, 

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, 

Jēzus Sirds, mūžīgā Tēva Dēlā, 

Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās  

                                        Svētā Gara veidotā, 

Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā  

                                                              vienotā, 

Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte, 

Jēzus Sirds, svētā Dieva Baznīca, 

Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis, 

Jēzus Sirds, Dieva nams un debesu  

      vārti, 

ap
žē

lo
ji

es
 p

ar
 m

u
m

s!
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Jēzus Sirds, degošais mīlestības 

  ugunskurs, 

Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības  

  patvērums, 

Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā, 

Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme, 

Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā, 

Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un 

                                              vienotāja, 

Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un 

                                                  zinību dārgumi, 

Jēzus Sirds, kurā dzīvo visa  

                                               Dievības pilnība, 

Jēzus Sirds, kura Tēvam ļoti  

                                                  labpatikās, 

Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs 

                                      visi esam ņēmuši, 

Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās, 

 Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības  
                                                               pilnā, 

 Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi  
                                                           piesauc, 

ap
žē

lo
ji

es
 p

ar
 m

u
m

s!
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Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots, 

Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu  

                                                          grēkiem, 

Jēzus Sirds, nievām piepildītā, 

Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā, 

Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei, 

Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā, 

Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots, 

Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un 

                                             augšāmcelšanās, 

Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana, 

Jēzus Sirds, asiņainais upuris par 

                                                          grēkiem, 

Jēzus Sirds, pestīšana cerošiem uz Tevi, 

Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī, 

Jēzus Sirds, visu svēto laimība, 

ap
žē

lo
ji

es
 p

ar
 m

u
m

s!
 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, 
                                        saudzē mūs, Kungs! 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, 
uzklausi mūs, Kungs! 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, 
apžēlojies par mums! 
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V. Jēzu, lēnprātīgs un pazemīgu Sirdi. 
R. Veido mūsu sirdis pēc savas Sirds. 
 

Lūgsimies. 
Visvarenais mūžīgais Dievs, raugies uz sava 

vismīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko 
viņa Tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz 
Tavu žēlsirdību, dāvā piedošanu tā paša Tava Dēla 
Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā 
dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen. 
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CILVĒCES VELTĪŠANA 
VISSVĒTAJAI JĒZUS SIRDIJ 

 

Vismīļais Jēzu, cilvēces Pestītāj, raugies uz 
mums, kas dziļā pazemībā nostājušies Tavā priekšā. 
Tavi mēs esam un Tavi gribam palikt. Bet, lai mēs 
būtu arvien ciešāk saistīti ar Tevi, tad redzi, katrs no 
mums šodien labprātīgi veltī sevi Tavai Vissvētajai 
Sirdij.  

Daudzi Tevi diemžēl nekad nav pazinuši, daudzi ir 
Tavus baušļus panicinājuši un Tevi no sevis 
atstūmuši. Apžēlojies par viņiem visiem, vislabais 
Jēzu, un velc visus pie savas Vissvētās Sirds. Kungs, 
esi Karalis ne tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no 
Tevis  atkāpušies, bet  arī  pazudušajiem dēliem,  kas 

Tevi ir atstājuši: liec, lai tie drīz atgrieztos Tēva 
mājās, lai neaizietu bojā no posta un bada.  

Esi Karalis arī tiem, kas ar maldu mācību 
samulsināti vai ar šķelšanos ir no Tevis atdalīti; sauc 
viņus atpakaļ drošajā patiesības ostā un ticības 
vienībā, lai drīzumā būtu viens ganāmpulks un viens 
Gans. Dāvā, Kungs, savai Baznīcai drošu brīvību un 
labklājību, dod visām tautām kārtību un mieru. Liec, 
lai no vienas pasaules malas līdz otrai skanētu viens 
un tas pats sauciens:  
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Slava dievišķajai Sirdij, caur kuru mums nākusi 

pestīšana. Viņai lai ir slava un gods mūžīgi. Āmen. 
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HIMNA JĒZUS SIRDIS GODAM 
 

Pretī Visaugstākam 
Pacel roku zvērestam, 
Latvju tauta, svēts lai mums 
Paliek senču mantojums. 
Jēzus Sirds, Tev zvēram to: 
Uzticību mūžīgo! 

Savas tautas Aizstāvis –  
Dievs visaugstais debesīs: 
Tu mūs līdz pat laikiem šiem 
Vadi cauri negaisiem. 
Jēzus Sirds, Tev zvēram to: 
Uzticību mūžīgo! 

Dievs, pie Tevis mēs paties’ 
Gribam stipri turēties. 
Ticība, kas dota mums, 
Skaistākais ir greznojums. 
Jēzus Sirds, Tev zvēram to: 
Uzticību mūžīgo! 

Saites, kuras vieno mūs, 
Saraut neviens nepagūs. 
Svēts ir vārds, kas Dievam dots, 
Uzticība – mūsu gods. 
Jēzus Sirds, Tev zvēram to: 
Uzticību mūžīgo! 





 

 
 

Jēzus patiesi cieta par visiem cilvēkiem. 
Patiesi cieta un patiesi tika krustā sists. 

Labprātīgi, 
nevis piespiedu kārtā, 

pieņēmis ciešanas, 
viņš bagātināja visu cilvēci. 

                                 sv. Kirils no Jeruzalemes 
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JA VISI TEVI ATSTĀTU 
es Tevi neatstāšu! 
Mans Pestītāj, kur iesi Tu 
es visur līdzi iešu. 
 
Uz Kalvariju iešu es 
ar Tevi, Jēzu Kristu, 
ja arī mani pasaule 
pie krusta koka sistu. 
 
Ne tādēļ Tev es sekošu, 
lai svētlaimi sev gūtu, 
bet gan lai Tavās ciešanās 
ar Tevi vienots būtu. 
 
Kas zemes gods un greznība, 
ja nav tur Pestītāja? 
Mans prieks un gaišā laimība 
pie krustā sistā kājām. 
 
Kungs Jēzu, mani pavadi, 
šīs zemes ceļus ejot, 
un Tēva mājās aizvadi, 
kad kājas pagurs ceļot. 
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KRUSTACEĻŠ 
 

„Lai jūs cits citu mīlētu,  
kā es jūs esmu mīlējis” (Jņ 13,34). 
 
Šiem vārdiem jābūt ne tikai gaismai 
                                          mūsu ceļā, 
bet arī liesmai, 
kas sadedzina mūsu egoismu, 
jo tas neļauj attīstīties svētumam. 
 
Jēzus mūs mīlēja līdz galam, 
līdz pat mīlestības galapunktam, 
līdz krustam. 
 
Mīlestībai jāplūst no mūsu sirds,  
no mūsu vienotības ar Kristu. 
 
Mīlestībai uz Dievu  
jābūt kaut kam tik dabiskam 
kā dzīvība un elpas vilciens. 

            Māte Terēze 
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I stacija 

JĒZUS PIEŅEM NĀVES SPRIEDUMU 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

Тā bija piektdiena; pavasaris. Gandrīz pirms 
diviem tūkstošiem gadu. Diena pirms Lieldienu 
svētkiem. Iepirkumu, cepšanas un kārtošanas diena. 
Visi steidzās. Līdz vakaram visi darbi bija jāpabeidz. 

Visu nakti un rītu ienaidnieki man gatavoja 
nāves spriedumu. Mani sita ar pātagu, kas sastāvēja 
no daudzām siksnām, kuru galos bija iesieti metāla 
gabali. Galvā man uzlika cepuri no ērkšķiem. Pilāts 
nomazgāja rokas par zīmi tam, ka neuzskata sevi par 
vainīgu sprieduma pasludināšanā, un notiesāja mani 
uz nāvi pie krusta. Cilvēki, kuri bija tur sapulcējušies, 
kliedza: Sit Viņu krustā! Viņu sirdīs nebija 
mīlestības. Tās bija aukstas un cietas kā akmens. 

Es jūs visus ļoti mīlu un gribu, lai jūsu sirdīs 
mājo mīlestība. Lai jūs mīlētu Dievu, lai nekad 
nevienam nedarītu pāri, lai jūs nesagādātu citiem 
sāpes. Lai jūs aizstāvētu tos, kurus tiesā un nosoda.  
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Lai jūs nekad nevienam nevēlētu nāvi... Lai jūs cits 
citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis. 
 

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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II stacija 
 

JĒZUS ŅEM UZ SAVIEM PLECIEM KRUSTU 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Uz maniem pleciem uzlika krusta šķērsbaļķi. Tas 

ir ļoti smags - visu jūsu slikto domu, vārdu, darbu un 
nolaidību krusts. Es nesu šo krustu aiz mīlestības uz 
jums. 

Mani mīļie, Es gribu, lai jūs, uzlūkojot krustu, 
vienmēr atceraties, cik ļoti es jūs mīlu; ka esmu 
nomiris pie krusta par jums. Es mīlu katru no jums, 
tāpēc mīliet cits citu, ka es jūs esmu mīlējis. 
Neuzkraujiet cits citam to darbu un pienākumu 
smagumu, kas jānes jums pašiem. Centieties visu 
darīt tā, lai neapgrūtinātu citus. 
 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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III stacija 
 

JĒZUS PIRMO REIZI PAKRĪT, NESOT KRUSTU 
 
V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 

Tevi slavējam. 
R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 

pasauli. 
 

Varbūt mani pagrūda aiz ļaunuma, ļauna prieka 
pēc - lai pasmietos par to, ka es, asinīm noplūdis, 
guļu ceļa putekļos. 

Cik sāpīgi ir, guļot zemē pakritušam, saņemt 
apkārtējo cilvēku izsmieklu, nicinājumu, zaimus un 
spērienus. Cik sāpīgi ir, kad labu atmaksā ar ļaunu. 

Protams, jums ir grūti mīlēt tos, kas jūs nicina, 
dara pāri, taču viņiem ir nepieciešama jūsu palīdzība, 
jūsu lūgšanas, lai viņi varētu kļūt labāki. 

Mīliet cits citu, jo es mīlēju arī tos, kuri piekala 
mani pie krusta koka. 
 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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IV stacija 
 

JĒZUS SATIEK SAVU MĀTI 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Es zināju, ka mana Māte nāk līdzi manā 

krustaceļā. Es zināju, ka viņas sirdi ir pārdūris sāpju 
zobens, ka viņa cieš kopā ar mani. Mana Māte zināja, 
ka es eju atdot sevi par visas pasaules grēkiem. 

Vai jūs ieskatāties savas māmiņas acīs, kad viņa 
raud, kad viņa ir noskumusi, kad viņai ir grūti? Vai 
jūs mīlat cits citu, kā es jūs esmu mīlējis? 
 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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V stacija 
 

KIRĒNES SĪMANIS PALĪDZ JĒZUM NEST KRUSTU 
 
V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 

Tevi slavējam. 
R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 

pasauli. 
 

Sīmanis bija pabeidzis savu darbu uz lauka, kad 
karavīri piespieda viņu palīdzēt man nest krustu. 
Sīmanis bija noguris un negribēja ciest cita vietā. 
Viņš vēl nezināja, kas es esmu. 

Jūs varat man palīdzēt, ja mierīgi un bez 
kurnēšanas panesīsiet savas bēdas un grūtības. Ja 
palīdzēsiet cits citam. Ja mīlēsiet cits citu, kā Es jūs 
esmu mīlējis. 
 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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VI stacija 
 

VERONIKA NOSLAUKA JĒZUM VAIGU 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Veronika bija ne tikai laba, bet arī drosmīga. 

Viņa nebaidījās man palīdzēt tad, kad visi mani bija 
atstājuši, kad pūlis par mani smējās. 

Vai tu proti būt drosmīgs tad, kad jāaizstāv 
vājākais, kad labais ir ļaunuma apdraudēts? Vai tu 
steidzies palīgā tiem, kam klājas grūti? Vai tu mīli 
cilvēkus tā, kā es jūs visus esmu mīlējis? 
 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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VII stacija 
 

JĒZUS OTRAIS KRITIENS 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Bija pusdienlaiks. Bija ļoti karsts. Es otrreiz 

nokritu uz akmeņiem. 
Es gribu, lai jūs palīdzat ikvienam, kas pakritis. 

Arī dzērājam, kurš guļ ceļa malā. 
Es gribu, lai jūs palīdzat ar savām lūgšanām tiem, 

kuri krituši grēkos un sliktos ieradumos. 
Es gribu, lai jūs mīlat cits citu. 

 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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VIII stacija 
 

JĒZUS MIERINA RAUDOŠĀS SIEVIETES 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Ceļa malā stāvēja sievietes ar bērniem un skaļi 

raudāja. Viņas nesaprata, ka nav jāraud par Mani, 
bet gan par sevi un saviem bērniem. Jāraud par 
saviem grēkiem, nevis par ciešanām, kas attīra 
cilvēka dvēseli. 

Varbūt ir tā, ka jūs bieži vien raudat bez 
iemesla? Vienkārši niķojaties, dusmojaties, esat 
nepacietīgi? Varbūt jūsu vainas dēļ raud citi?  

Bet, ja jums tiešam ir kādas sāpes, bēdas, tad 
padomājiet, ka kādam citam varbūt sāp daudz 
vairāk, un jūsu pašu problēmas tad liksies niecīgas. 
Lūdzieties par tiem, kuri cieš vairāk nekā jūs! Mīliet 
cits citu! 
 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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IX stacija 
 

JĒZUS TREŠAIS KRITIENS 
 
V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 

Tevi slavējam. 
R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 

pasauli. 
 

Ja Es būtu tikai Dievs, es nebūtu pakritis, bet 
man bija tāda pati miesa kā jums. Es pakritu, jo 
mana miesa bija nogurusi no sitieniem, grūstīšanas, 
krusta nešanas. Mana miesa sāpēja. 

Es gribu, lai jūs esat izturīgi, pacietīgi, lai jūs 
neesat slinki. Lai jūs nestāvat malā, kad citi strādā. 
Lai jūs nepametat darbu, kurš jums nepadodas, 
neveicas, bet pacietīgi to turpināt, pārvarēdami 
neveiksmes un grūtības. 
 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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X stacija 
 

KARAVĪRI ATŅEM JĒZUM DRĒBES 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Karavīri atņēma man drēbes un sadalīja tās savā 

starpā. 
Es gribu, lai jūs neaizskartu citu cilvēku cieņu un 

godu. Es gribu, lai jūs neaptraipītu ar netīrām 
domām, vārdiem vai darbiem ne sevi, ne citus. 

Visu, ko jūs esat darījuši maniem vismazākajiem 
brāļiem, to jūs esat man darījuši... Uzlūkojiet cits citu 
ar tīru, godīgu skatienu! 
 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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XI stacija 
 

JĒZU PIENAGLO PIE KRUSTA 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Naglas caururba manas rokas un kājas. Sāpes 

caururba manu sirdi. 
Es esmu svētījis rokas. Jūs varat ar rokām izdarīt 

krusta zīmi, atceroties manas naglu caurdurtās 
rokas un kājas. Jūs varat ar cieņu izturēties pret jūsu 
mātes un tēva rokām. 

Rokas ir domātas, lai darītu labu... Lai jūs cits 
citam darītu labu... 

 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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XII stacija 
 

JĒZUS MIRST PIE KRUSTA 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Es karājos pie krusta kā laupītājs, taču nebiju 

darījis neko ļaunu. Es biju netaisnīgi notiesāts uz šo 
nāvi pie krusta, tomēr es miru labprātīgi. Es atdevu 
savu dzīvību par visiem cilvēkiem. Es upurēju pats 
sevi. Es mīlēju jūs visus līdz galam. 

Es jums dāvāju savu dzīvību un gribu, lai jūs 
dāvājat man savas sirdis, savas dzīves. Es gribu, lai 
jūs esat mani draugi. Lai jūs vienmēr esat kopā ar 
mani... Kā es vienmēr esmu kopā ar jums. 

 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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XIII stacija 
 

JĒZUS MIESU NOŅEM NO KRUSTA 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Es nomiru tāpat, ka nomirst katrs cilvēks. Manu 

Miesu noņēma no krusta un ietina līķautā. Man 
līdzas bija tie, kuri mani mīlēja. 

Izturieties ar cieņu pret mirušajiem, viņu 
atdusas vietām, kapiem, pieminekļiem. Lūdzieties 
par mirušajiem! 
 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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XIV stacija 
 

JĒZUS MIESU GULDA KАРĀ 
 

V.   Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un 
Tevi slavējam. 

R.  Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis 
pasauli. 

 
Mani draugi nolika manu Miesu kapā. Taču tās 

nebija beigas. Pēc trijām dienām es augšāmcēlos no 
mirušajiem, lai vienmēr būtu kopā ar jums. 

Es visus jūs mīlu un gaidu pie sevis debesīs, kur 
valda mīlestība. Tāpēc mīliet cits citu jau tagad uz 
zemes, kā es jums esmu mācījis. 

 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...  
V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.  
R. Apžēlojies par mums. 
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TU KAS ESI CIETIS 
 

Tu kas esi cietis 
Par mums grēciniekiem, 
Jēzu Kristu, ak, Kungs, mīļais, 
Apžēlojies par mums! 
 
Un Tu, kas tās sāpes  
Esi līdz cietusi, 
Ak, Marija, Dieva Māte,  
Lūdz(i) Dievu par mums! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Izņemot Jēzu, 

neviens nav piedzīvojis tā kā Marija 
krusta noslēpumu - 

šo Dieva taisnības un mīlestības sastapšanos. 
Kā neviens cits, 

viņa ar visu sirdi 
pieņēma šo žēlsirdības noslēpumu, 

kas risinājās uz Kalvarijas kalna 
caur Viņas Dēla nāvi. 

 
svētais Jānis Pāvils II 
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RŪGTĀS ASARAS 

 
 Apdomāsim mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas. 
 
 Upurēsim tās debesu Tēvam, viņa dievišķās 
Majestātes godam un slavai, pateicoties par 
bezgalīgo mīlestību un cilvēkiem, jo „Dievs tik ļoti 
mīlēja pasauli, ka sūtīja savu vienpiedzimušo Dēlu, 
lai Tas glābtu cilvēkus no grēkiem”. Mūsu dēļ Jēzus 
cieta un nomira pie krusta. 
 
 Šīs pārdomas veltīsim arī Vissvētākās Jaunavas 
Marijas, Sāpju Mātes, godam, lūdzot viņas 
patvērumu un aizbildniecību. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



132 Rūgtās asaras  

Līstiet, as’ras rūgtās, līstiet, 
Manu sirdi skumjām pildiet.  
 

Raudiet, manas acis, raudiet,  
Sāpēm sevi nežēlojiet. 
 

Nobāl saule, zvaigznes tālās, 
Nodreb zeme visās malās. 
 

Kapu vietas vaļā veras, 
Dieva svētie augšāmceļas. 
 

Visai dabai skumjās līdzi 
Debess eņģeļi raud visi. 
 

Visur, kurp vien acis raugās,  
Skumjas redzu ļaužu sejās. 
 

Pestītāja rūgtā nāve 
Sirdīs ielej dziļas sāpes. 
 

Kristus mokas, viņa rētas 
Dvēselei būs mūžam svētas. 
 

Jēzu, upuris Tavs rūgtais 
Mūs no nāves atpestījis. 
 

Jēzu, ļauj, lai līdzi eju 
Es ar Tevi krustaceļu. 
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PIRMĀ DAĻA 
 

 Pārdomāsim mūsu Pestītāja ciešanas – no 
lūgšanas Ģetzemanes dārzā līdz viņa netaisnīgai 
apvainošanai jūdu augstās tiesas priekšā. Kunga 
Jēzus ciešanu nopelnus upurēsim debesu Tēvam par 
svēto katoļu Baznīcu, par mūsu visaugstāko ganu – 
Pāvestu – un visiem garīdzniekiem, lai izlūgtos Dieva 
svētību viņu darbam. 
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HIMNA 
 

Sāpes un žēlas manu sirdi nomāc, 
Ciešanu gaitas Jēzus Kristus iesāk. 
Viņš Olīvdārzā lūdzas nāves bailēs 
Un asins sviedrus lej. 
 
Nododot Kungu, Jūdass viņu skūpsta, 
Un karavīri virvēm viņu saista. 
Par mūsu grēkiem gandarīt ir nācis 
Pats Dievs vistaisnīgais. 
 
Redzu, kā bendes Pestītāju šausta, 
Negantā priekā viņu miesu moka, 
Tie Kungu Dievu, lielo un mūžīgo, 
Ar ērkšķiem vainago. 
 
Raug, Pestītāju ietērpj baltās drānās, 
Izsmejot viņu, sveicina un klanās. 
Kaut gan Dievs dāvā svētlaimi augstāko, 
To zaimi atalgo. 
 
Kungs Jēzu, Tevi pazemīgi lūdzam,  
Liec, lai no grēkiem atraisīti kļūstam, 
Lai saprast spējam, cik daudz Tu mums devi, 
Nesot šo upuri. 
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DVĒSELES RAUDAS PAR CIETĒJU JĒZU 
 

Jēzu, krusta nāvē briesmīgā  
Gāji pazemīgi. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, aizejot mums atstāji  
Dievmaizē sevi.  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, Olīvdārzā vientuļi  
Debess Tēvu lūdzi. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, savu ļaužu atstāta 
Tava dvēs'le skuma.  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, viens no Taviem mācekļiem  
Nodevējs bij' kļuvis. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, bendes Tevi sasēja,  
Zobojās un smēja. 
Mans mīļais Jēzu! 
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Jēzu, mūsu dēļ Tu apvainots,  
Nelietīgi zaimots.  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, bezdievīgā izsmieklā   
Tevi veda tiesā. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, visu cieti klusībā,  
Pazemībā svētā.  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, atpestīji cilvēkus, 
Piedevi tiem grēkus. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Esi sveicināts! Esi godināts!  
Mūsu dēļ zaimots, mūsu dēļ nodots.  
Esi augsti teikts! Esi mūžos sveikts! Pestītājs 
un Dievs! 
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DVĒSELES SARUNA AR SĀPJU MĀTI 
 

Ak, es Pestītāja Māte:  
Acīs asaras un sāpes,  
Sirdi dziļas skumjas māc. 
 
Māte, svētā, godinātā,  
Kunga Dieva izvēlētā,  
Kādēļ noskumusi tā? 
 
Kā lai neesmu noskumusi,  
Sāpes ciešot, nogurusi?  
Zobens ass man sirdi griež. 
 
Jaunava, vismīļā, saki,  
Kādas bēdas nomāc Tevi,  
Kas Tev sirdi ievaino? 
 
Redzu savu mīļo Dēlu,     
Asins sviedros lūdzot Dievu,  
Krusta nāvi paredzot. 
 
Māte, Tavu mīlestību  
Lūdzos sev kā žēlastību,  
Ļauj, lai es to mantoju. 
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OTRĀ DAĻA 

 

Otrajā daļā pārdomāsim, ko mūsu Pestītājs 
izcieta no viņa netaisnīgās apvainošanas jūdu tiesā 
līdz vainagošanai ar ērkšķiem. Pestītāja ciešanu 
nopelnus upurēsim Debesu Tēvam, lūdzot par mūsu 
Dzimteni, mieru un saprašanos starp cilvēkiem, 
grēku piedošanu un izglābšanu no nelaimēm. 
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HIMNA 

 
Redzi, ak, cilvēk, kā Dievs mīl tevi: 
Tevis dēļ nāvei atdevis viņš sevi.  
Ļaundaru zaimus pārspēj daudzkārtīgi  
Tavi parādi. 
 
Lūk, ļaužu tiesai nodots debess Ķēniņš, 
Pacietīgs tas kā nāvei nolemts jēriņš. 
Viņš klusā garā ļaužu nievas, zaimus  
Panesa visus. 
 
Tu mūsu dēļ, Kungs, tiki smagi šaustīts, 
Ciešanās dziļās atpestīji ļaudis, 
No pazušanas grēciniekus glābi, 
Dzīvei svētīji. 
 
Izsmieklam Tevi tērpa purpurdrānās,  
Lika Tev asu ērkšķu kroni galvā.  
Tā vienmēr ļaužu grēcīgā lepnība  
Tevi nicina. 
 
Raudi, sirds mana, as'ras lej rūgtas,  
Par tevi Jēzus cieta lielas mokas.  
Lai tev atvērtu debess Tēva mājas,  
Viņš nāvē gāja. 
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DVĒSELES RAUDAS PAR CIETĒJU JĒZU 
 

Jēzus ļaužu pulkā netaisni  
Notiesāts uz nāvi. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzus liecinieku apmelots,  
Jūdu tiesā zaimots. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzus sava mīļā mācekļa  
Trīskārtīgi noliegts. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzus pielīdzināts ļaundariem,  
Kuri cieš par grēkiem.  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, Tevi tauta grēcīgā  
Bezprātīgi pēla.  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, Tevi baltā apģērbā 
Izsmiedami tērpa. 
Mans mīļais Jēzu! 
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Jēzu, kas kā Tu reiz nicināts,  
Vai virs zemes ir kāds?  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, mirdz man, sāpju sagrauzta,  
Tava seja svētā.  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, nāci ļaudis atpestīt, 
Ļāvi sevi šaustīt.  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, nesi ērkšķu vainagu,  
Grēcīgos, lai glābtu. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Esi sveicināts! Esi godināts! 
Mūsu dēļ zaimots, mūsu dēļ nodots.  
Esi augsti teikts! Esi mūžos sveikts! 
Pestītājs un Dievs! 
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DVĒSELES SARUNA AR SĀPJU MĀTI 
 

Ak, es redzu savu Dēlu  
Piesietu pie staba kailu,  
Rīkstēm šaustu briesmīgi. 
 
Dieva Māte, lūdz man spēkus,  
Lai es nožēloju grēkus, 
Savu dzīvi laboju.  
 
Redzu Jēzu nicinātu,  
Asiem ērkšķiem vainagotu,  
Nelietīgi zaimotu.  
 
Marija, es Tavu Dēlu  
Smietu, šaustu, nicinātu  
Pazemīgi pielūdzu. 
 
Ak, kaut jel es pati spētu,  
Laimīga uz sevi ņemtu  
Tavu krustu, mīļais Dēls. 
 
Jaunava, es Tevi lūdzu: 
Tava mīļā Dēla krustu  
Gribu es ar Tevi nest. 
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TREŠĀ DAĻA 
 

Pēdējā daļā pārdomāsim, ko izcieta Kungs Jēzus 
no viņa vainagošanas ar ērkšķiem līdz grūtajai nāvei 
uz krusta. Pestītāja ciešanu nopelnus upurēsim 
debesu Tēvam par visiem cilvēkiem. Lūgsim, lai 
Pestītājs pamudinātu grēciniekus uz atgriešanos pie 
Dieva, lai dvēselēm, kas atrodas šķīstīšanas ugunī, 
mazinātu ciešanas un mums visiem dotu patiesas 
grēku nožēlošanas žēlastību un laimīgu nāves 
stundu. 
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HIMNA 
 

Raudi, ak, cilvēk, asaras lej rūgtas,  
Zemoties steidzies sāpīgās sirds žēlās.  
Mīlēdams tevi, visuvarenais Dievs  
Par taviem grēkiem cieš. 
 
Cilvēku glābjot, kas ir kritis grēkos,  
Pestītājs smagu krustu ņem sev plecos;  
Nespēkā krīt Viņš, krustaceļu ejot, 
Par ļaudīm gandarot. 
 
Negantiem bendēm paklausa viņš klusu,  
Pienaglot ļaujas sāpīgi pie krusta;  
Rokas un kājas viņam tiek pārdurtas,  
Asinīs mazgātas. 
 
Jēzus, pie krusta ļaujot piekalt sevi,  
Dzīvību savu upurē par tevi. 
Apcerot Kristus ciešanas un nāvi, 
Viņu godināsim. 
 
Ciešanās mācos Tevi, Jēzu, mīlēt, 
Grēku un visu ļaunu no sirds nīdēt;  
Dari, ak, Jēzu, dvēseli man skaidru,  
Svētu un laimīgu. 
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Lai vienmēr skan Tev pateicības dziesma,  
Jēzu, Tu īstā dzīvība un gaisma, 
Dieva Dēls augstais, Pestītājs un Glābējs,  
Dvēseļu Labais Gans. 
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DVĒSELES RAUDAS PAR CIETĒJU JĒZU 
 

Jēzus ļaužu pūļa nicināts,  
Savu draugu atstāts.  
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzus netaisnīgi apsūdzēts,  
Krusta nāvei nolemts. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, mūsu grēku smagumu  
Nesi Tu uz Golgātu. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, Tavas rokas svētītās  
Naglām cauri durtas. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, Tu starp diviem slepkavām 
Pacelts krusta kokā, 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, Tevi garāmgājēji  
Nicināja ļauni. 
Mans mīļais Jēzu! 
 



 Trešā daļa 147 

Jēzu, nekautrējās slepkava  
Pulgot Tevi nāvē. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, sāpēs dziļās, šausmīgās  
Tava miesa mocījās. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, mirdams savu dvēseli  
Tēva rokās atdevi. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Jēzu, Tavu miesu guldīja  
Nikodēms klints kapā. 
Mans mīļais Jēzu! 
 
Esi sveicināts! Esi godināts! 
Mūsu dēļ zaimots, mūsu dēļ nodots.  
Esi augsti teikts! Esi mūžos sveikts! Pestītājs 
un Dievs! 
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DVĒSELES SARUNA AR SĀPJU MĀTI 
 

Māte, Tu zem krusta stāvi,  
Skatot Dēla grūto nāvi, 
Sirds Tev līdzi viņam cieš. 
 
Māte, ļauj ar Tevi raudāt,  
Kristus, mūsu mīļā drauga,  
Rūgtās mokas apdomāt. 
 
Māte, Tava mīlestība, 
Tava lielā uzticība 
Redzama top ciešanās. 
 
Gribu, Māte, es no Tevis 
Daļu sāpju ņemt uz sevi,  
Krustaceļu nostaigāt. 
 
Pēdējo Kungs saka vārdu:  
Mirstot novēl Māti savu  
Uzticīgam māceklim. 
 
Ak, Marija, Tevi lūdzu: 
Māci mani Jēzu mīlēt, 
Labprāt savu krustu nest. 
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TU KAS ESI CIETIS 
 

Tu kas esi cietis  
Par mums grēciniekiem,  
Jēzu Kristu, ak, Kungs mīļais,  
Apžēlojies par mums! 
 
Un Tu, kas tās sāpes 
Esi līdz cietusi,  
Ak, Marija, Dieva Māte,  
Lūdz(i) Dievu par mums! 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Jēzu, es uzticos Tev! 
 

MANS DIEVS, 
UZKLAUSI MANU LŪGŠANU. 

LAI TAVA ŽĒLSIRDĪBA 
NOLIECAS PĀR MANI, 

ATBILDOT MANAS SIRDS ILGĀM. 
 

Sv. Augustīns 
 



 

Dieva žēlsirdības kronītis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Apzīmē sevi ar krusta zīmi 
2. Tēvs mūsu... – 1 reizi 
3. Esi sveicināta, Marija... – 1 reizi 
4. Es ticu... (Credo) – 1 reizi 
5. Mūžīgais Tēvs... – 1 reizi 
6. Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ... – 10 reizes 
7. Mūžīgais Tēvs... – 1 reizi 

 
Tālāk turpina skaitīt kronīti uz visām rožukroņa 
zīlītēm. 
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Sākumā: 
Tēvs mūsu..., Esi sveicināta, Marija...,  
Es ticu... 
 
Uz rožukroņa lielajām zīlītēm (1 reizi) 
V.: Mūžīgais Tēvs, 
      es upurēju Tev 
      Tava mīļotā Dēla,  
      mūsu Kunga Jēzus Kristus 
      Miesu un Asinis, 
      Dvēseli un Dievišķību. 
R.: Kā pārlūgumu  
      par mūsu un visas pasaules grēkiem. 
 
Uz rožukroņa mazajām zīlītēm (10 reizes): 
V.: Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ 
R.: Esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei! 
 
Noslēgumā (3 reizes): 
Svētais Dievs, svētais, varenais Dievs, 
svētais mūžīgais Dievs, 
apžēlojies par mums un visu pasauli! 
 
(3 reizes): 
Jēzu, es uzticos Tev! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pastāvīgi lūdzoties Rožukroņa lūgšanu 
gan Baznīcas kopienā, 

gan mūsu ģimeņu klusumā. 
Šī atkārtoto sveicienu lūgšana 
iedegs mājās pavarda uguni, 

stiprinās cerību 
un visiem dāvās lielu mieru un prieku Kristū, 

kurš mūsu dēļ 
ir piedzimis, nomiris un augšāmcēlies. 

 
svētais Jānis Pāvils II 





RROOŽŽUUKKRROONNIISS  
 

Rožukronis ir Dieva darbu pārdomāšana cilvēka 
pestīšanas labā. Atkārtojot vārdus, ar kuriem eņģelis 
un Sv. Elizabete sveicināja Mariju, veidojas pamats, 
balstoties uz kuru, pārdomājam Kristus pazemošanu, 
nāvi un ieiešanu godībā. 

Lūdzoties rožukroni, ir jāatbrīvojas no steigas, 
mierā un pārdomās jāļaujas lūgšanas ritmam. Tad tā 
nebūs formulu mehāniska atkārtošana un kļūs par 
patiesu saikni ar Dievu. 

Šeit tiek dots viens no pārdomu (meditāciju) 
variantiem. Katram noslēpumam ir izvēlēts teksts no 
Svētajiem Rakstiem un īss komentārs, kuru katrs var 
attīstīt pats, pārdomājot Dieva darbību savā dzīvē un 
savu personīgo atbildi uz to. 

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen. 
Tēvs mūsu,… 3 Esi sveicināta, Marija,… Gods lai ir 

Tēvam… 

PIRMĀ DAĻA - PRIECĪGĀ 

Pirmais noslēpums 

EŅĢEĻA SLUDINĀJUMS JAUNAVAI MARIJAI 
 
Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, 

kas saucās Nazarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta 
Dāvida cilts vīram, kam vārds bija Jāzeps; un Jaunavas 
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vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: 
„Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi 
svētīta starp sievietēm. Lūk, tu ieņemsi un dzemdēsi 
Dēlu un nosauksi Viņu vārdā Jēzus." (sal. Lk 1, 26-31) 

Dievs izvēlēja Mariju par Pestītāja Māti. Viņam 
patika Marijas pazemība un vienkāršība. Pazemībā 
Viņa bija gatava pildīt Dieva gribu. Marija saka: "Lūk, 
es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava 
vārda." Pēc šiem vārdiem notiek Dieva Vārda 
Iemiesošanās brīnums Svētā Gara spēkā. 

Lai Dieva griba ir arī manas dzīves pamats. Es 
gribu pielikt visas pūles, lai vienmēr varētu Dievam 
teikt "jā" tā, kā to darīja Marija. 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

Otrais noslēpums 
MARIJA APMEKLĒ SV. ELIZABETI 

 Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja 
kalnos, jūdu pilsētā. Un viņa, iegājusi Zaharija namā, 
sveicināja Elizabeti. Un notika, ka Elizabetei, Marijas 
sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas 
miesās; un Elizabeti piepildīja Svētais Gars; un viņa 
skaļā  balsī  sauca   un   sacīja:   Tu   esi   svētīta   starp  
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sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis! (sal. Lk 1, 
39-42) 

Marija steigšus devās pie savas radinieces 
Elizabetes, lai viņai palīdzētu ikdienas darbos. Viņai 
nebija pienākuma to darīt, jo pietika savu problēmu. 
Tomēr, neskatoties uz to, Marija dodas ceļā, nesot 
sev līdzi Dieva svētību. 

Cik gan bieži mēs atkārtojam: "Tā nav mana 
darīšana. Lai citi to dara." Mēs ieslēdzamies sava 
egoisma čaulā un notiesājam sevi uz vientulību. 
Dedzīgas rūpes par citiem liecina, ka mūsos mājo 
Kristus Gars. Tāpēc centīsimies nesavtīgi palīdzēt 
tuvākajam, izvairīties no dusmām, ķildām. 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

 
Trešais noslēpums 

BETLĒMES STALLĪTĪ PIEDZIMST JĒZUS 
 

Jāzeps no Nazaretes pilsētas Galilejā nogāja Jūdejā, 
Dāvida pilsēta, kas saucās Betlēme, tāpēc, ka viņš bija 
no Dāvida nama un cilts. Lai pierakstītos ar Mariju, 
savu saderināto, kas bija mātes cerībās. Un notika, ka, 
viņiem tur esot, pienāca laiks,  lai  viņa  dzemdētu.  Un  
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 viņa dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu, un  ietina  Viņu 
autiņos, un ielika Viņu silē, jo tiem nebija vietas 
mājvietā. (sal. Lk 1, 4-7) 

Betlēmes grotā pasaulē ienāk Pestītājs. Mājā 
Svētajai ģimenei nebija vietas. Kungs nāca savā 
īpašumā, bet savējie viņu nepieņēma. Marija un 
Jāzeps visu panes bez kurnēšanas. Pestītāja ceļš 
iesākas nabadzībā un mīlestības trūkumā. 

Šeit, Betlēmē, Vissvētā Māte māca mums visu 
upurēt Kristum. Pacietībā pieņemt jebkāda veida 
trūkumu un atcerēties, ka bagātajam ir grūti ieiet 
debesu valstībā. 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 
 

Ceturtais noslēpums 
BĒRNA JĒZUS UPURĒŠANA TEMPLĪ 

 
Un tie, kad saskaņā ar Mozus likumu viņas 

šķīstīšanas dienas bija pagājušas, nesa Viņu uz 
Jeruzalemi, lai Viņu upurētu Kungam. (sal. Lk 1,22) 

Marija upurē Pestītāju svētnīcā. Viņa to dara 
vienkāršībā  un   paklausībā.   Visa   Marijas   dzīve  ir  
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 virzīta uz Kristu. Viņa dzīvo, paklausot Debesu Tēva 
gribai. 

Marija mums māca būt uzticīgiem Dievam pat tad, 
kad paklausība prasa lielus upurus. Vairīsimies būt 
spītīgi, nepaklausīgi. 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

 
Piektais noslēpums 

BĒRNA JĒZUS ATRAŠANA SVĒTNĪCĀ 

 Un tie, kad Viņš bija divpadsmit gadus vecs, 
pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. Un kad viņi, 
izbeidzoties svētku dienām, atgriezās atpakaļ, Bērns 
Jēzus palika Jeruzalemē, bet Viņa vecāki to nezināja. 
Un tie, neatraduši viņu, atgriezās Jeruzalemē, to 
meklēdami. Un notika, ka pēc trim dienām tie Viņu 
atrada sēžam dievnamā starp rakstu mācītājiem. (sal. 
Lk 2,42-46) 

Ar kādām sāpēm un rūpēm Marija meklēja savu 
Dēlu! Tas, ka Jēzus palika svētnīcā, sagādāja viņai 
milzīgas ciešanas. Marija viņu atrod lielā priekā. 

Arī es varu pazaudēt Jēzu, izdarot grēku. Tad ir 
jāatgriežas  svētnīcā,  jālūdzas  un  jāizsūdz  grēki, lai  
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atkal būtu kopā ar Kristu. Kungs, palīdzi man 
sargāties no slinkuma garīgajā dzīvē. 

 
 Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 

Tēvam... 
V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

 

OTRĀ DAĻA - GAISMAS 

Pirmais noslēpums 

JĒZUS KRISTĪBA JORDĀNĀ 

 Jēzus atnāca no Galilejas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas 
Viņu kristītu. 
 Pēc Kristības Jēzus tūlīt izkāpa no ūdens. Un, lūk, 
debess atvērās, un Viņš redzēja Dieva Garu baloža 
veidā nolaižamies uz sevi. Un, lūk, balss no debesīm 
sacīja: „Šis ir mans mīļais Dēls, kurš Man ļoti patīk.” 
(sal. Mt 3) 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 
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Otrais noslēpums 
JĒZUS ATKLĀŠANĀS KĀZĀS KĀNĀ 

  
 Un trešajā dienā Galilejas Kānā bija kāzas. Un, kad 
pietrūka vīna, Jēzus Māte sacīja Jēzum: „Viņiem nav 
vīna”. Bet Jēzus viņai sacīja: „Vēl Mana stunda nav 
pienākusi!” Viņa Māte sacīja apkalpotājiem: „Dariet 
visu, ko Viņš jums sacīs.” Jēzus sacīja viņiem: 
„Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un viņi tos piepildīja 
līdz malām. Kad galdzinis nogaršoja ūdeni, tas bija 
pārvērties vīnā, un viņš sacīja līgavainim: „Ikviens 
cilvēks vispirms pasniedz labo vīnu, bet tu taupīji labo 
vīnu līdz šim.” 
 Šo sākumu brīnumiem Jēzus darīja Galilejas Kānā, 
atklādams savu godību, un Viņa mācekļi ticēja Viņam. 
(sal. Jņ 2) 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 
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Trešais noslēpums 

DIEVA VALSTĪBAS SLUDINĀŠANA 
UN AICINĀJUMS ATGRIEZTIES 

 Un Jēzus sacīja: „Laiks piepildījies, un Dieva Valstība 
tuvu klāt! Gandariet par grēkiem un ticiet 
Evaņģēlijam!” (sal. Mk 1) 
 Jēzus izdziedināja triekas slimo, sacīdams: „Dēls, 
tavi grēki tev tiek piedoti! (..) Celies, ņem savu gultu 
un ej savās mājās!” Un tas tūlīt uzcēlās un, gultu 
paņēmis, aizgāja visiem redzot, tā, ka visi brīnījās un 
godināja Dievu, sacīdami: „To mēs vēl nekad neesam 
redzējuši.” (sal. Mk 2,5.11-12) 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

Ceturtais noslēpums 

PĀRVEIDOŠANĀS TABORA KALNĀ 

 Jēzus ņēma līdzi Pēteri un Jēkabu, un Jāni un 
uzkāpa kalnā, lai lūgtu Dievu. Un Viņa sejas izskats 
kļuva citāds, un Viņa apģērbs tapa balts un staroja. 
Un,  lūk,  divi  vīri  sarunājās ar Viņu; tie bija Mozus un 
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Elija. Viņi parādījās godībā; un tie runāja par Viņa 
gala norisi, ko Viņš piepildīs Jeruzalemē.  
 Bet Pēteris un tie, kas atradās pie Viņa, bija miega 
nomākti; un uzmodušies tie redzēja Viņa godību un 
divus vīrus, stāvot pie Viņa. Un Pēteris sacīja Jēzum: 
„Mācītāj, mums ir labi šeit būt; mēs taisīsim trīs teltis: 
vienu Tev, vienu Mozum un vienu Elijam.” 
 Viņiem tā runājot, parādījās mākonis un apēnoja 
viņus. Un balss atskanēja padebesī, sacīdama: „Šis ir 
Mans mīļais Dēls, Viņu klausiet!” (sal. Lk 9,28-35) 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis 

 

Piektais noslēpums 
EUHARISTIJAS IEDIBINĀŠANA 

 Pirms Lieldienu svētkiem Jēzus, zinādams, ka Viņa 
stunda atnākusi, lai no šīs pasaules aizietu pie Tēva, 
mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, mīlēja tos līdz 
galam. (Jņ 13,1) 
 Un, Jēzus, viņiem ēdot, paņēma maizi, svētīja to, 
lauza, deva viņiem un sacīja: „Ņemiet, šī ir Mana 
Miesa.”  Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva viņiem;  
 



166 Rožukronis  

 
un tie visi dzēra no tā. Un Viņš tiem sacīja: „Šīs ir 
manas jaunās derības Asinis, kas par daudziem tiks 
izlietas.” (Mk 14,22-24) 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

 

TREŠĀ DAĻA - SĀPĪGĀ 

Pirmais noslēpums 
KUNGS JĒZUS LŪDZAS OLĪVDĀRZĀ 

Jēzus, ceļos nometies, lūdza Dievu, sacīdams: „Tēvs, 
ja Tu vēlies, atņem šo biķeri no manis! Tomēr ne 
mans, bet Tavs prāts lai notiek!” Un viņš, nāves baiļu 
pārņemts, lūdza Dievu jo karstāk. Un viņa sviedri 
kļuva kā asins lāses, kas pilēja zemē. (sal. Lk 22, 41-
44) 

Jēzus lūdzas un redz visu cilvēku grēkus, 
nepateicību, neuzticību, nodevību. Šajā šausmīgajā 
naktī visi viņu ir atstājuši. 

Par maniem un visas pasaules grēkiem Jēzus 
uzņemas ciešanas un nāvi. Arī Marija šajā naktī 
lūdzas. Viņa ir brīva no jebkura grēka un vienmēr 
man palīdzēs, lai es ar Dieva žēlastību uzvarētu 
grēku. 
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Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 

Tēvam... 
V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

 
Otrais noslēpums 

KUNGS JĒZUS TIEK ŠAUSTĪTS 
 

 Pilāts atkal uzrunāja viņus un sacīja: „Ko tad jūs 
vēlaties, lai es daru ar jūdu Ķēniņu?” Bet tie atkal 
kliedza: „Sit viņu krustā!" Bet Pilāts, vēlēdamies 
ļaudīm iztapt, atlaida tiem Barabu, bet Jēzu šaustīja 
un nodeva, lai viņu sistu krustā. (sal. Mk 15,12-15) 

Jēzus pacieš šausmīgas sāpes šaustīšanas laikā. 
Karavīri bez žēlastības plosa Pestītāja svēto Miesu. 
Viņš gandara par cilvēku iedomu, bezkaunības un 
nešķīstības grēkiem. 

Es lūdzu Tevi, Jēzu, un Tavu Māti, bezvainīgo 
Jaunavu, par savu miesas un dvēseles šķīstību.  
Kungs, es novēlu Tev bērnus un jauniešus un lūdzu: 
pasargā viņus no ieļaunojuma, dāvā mums izturību 
labajā un palīdzi būt kautrīgiem domās un uzvedībā. 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 
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Trešais noslēpums 

KUNGAM JĒZUM UZLIEK GALVĀ  
ĒRKŠĶU KRONI 

 
Un tie, nopinuši kroni no ērkšķiem, lika to viņam 

galvā un niedri viņa labajā rokā. Un tie, viņa priekšā 
ceļos mezdamies, izsmēja viņu, sacīdami: „Esi 
sveicināts, jūdu Ķēniņ!” (Mt 27, 2.9)  

Kungs Jēzus pieņem šīs ciešanas, lai gandarītu par 
mūsu lepnību, augstprātību, par to, ka mēs 
nostādām sevi augstāk par citiem. Kristus debesu un 
zemes patiesais Karalis, manas sirds Karalis. Viņam 
pienākas slava un gods. Egoismam un augstprātībai 
nav vietas Kristus valstībā. 

Ar Marijas aizbildniecību, lūdzu Tevi, Jēzu, dāvā 
man pazemības un paklausības žēlastību. Dari, lai es 
neattaisnotu savus grēkus ar citu grēkiem un 
vājībām. 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 
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Ceturtais noslēpums 

KUNGA JĒZUS CEĻŠ UZ GOLGĀTU 
 

Un viņš, nesdams savu krustu, gāja uz to vietu, kas 
saucās Galvaskausa vieta, bet ebrejiski Golgāta. (sal. 
Jņ 19,17) 

Aiz mīlestības uz mums Kristus ņem uz saviem 
pleciem krusta šķērskoku un nes to līdz vietai, kur 
paredzēta krustā sišana. Šajā krustaceļā viņš 
vairākas reizes krīt un atkal pieceļas. Marija iet kopā 
ar savu Dēlu un cieš līdz ar viņu. 

Kad sastopamies ar grūtībām, tad parasti 
cenšamies no tām izvairīties. Mēs mēģinām uzkraut 
citiem tos krustus, kurus sastopam savā ceļā. Savs 
krusts ir jānes katram cilvēkam. Tas nav viegli, tāpēc 
šis ceļš ir ejams kopā ar Jēzu. Lai Marija palīdz mums 
sekot Kristum un piecelties, kad esam pakrituši. 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 
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Piektais noslēpums 

JĒZU PIENAGLO PIE KRUSTA, UN VIŅŠ MIRST 
ŠAUSMĪGĀS CIEŠANĀS 

Un kad tie nonāca vietā, kas saucas Kalvārija jeb 
Golgāta, tie tur sita viņu un slepkavas krustā: vienu 
pa labi, otru pa kreisi. Bet bija ap sesto stundu, un 
tumsa iestājās līdz pat devītajai stundai. Un saule 
aptumšojās, un priekškars svētnīcā pārplīsa vidū 
pušu. Un Jēzus sauca skaļā balsī, sacīdams: „Tēvs, 
Tavās rokās es atdodu savu garu!” Un viņš, to 
teikdams, izdvesa garu. (sal. Lk 23,33.44-46) 

Uz Golgātas Jēzus atdod par mums savu dzīvību. 
Mūsu atpestīšanas stunda ir situsi. Arī šajā stundā 
Marija ir kopā ar savu Dēlu. 

Es pateicos Tev, Jēzu, par Tavu mīlestību un 
novēlu Tev visus mirstošos, lai viņi pieņemtu nāvi kā 
ieiešanu mūžīgā mīlestības Dieva valstībā. 

 
Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 

Tēvam... 
V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 
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CETURTĀ DAĻA - GODĪBAS 

Pirmais noslēpums 
KUNGS JĒZUS AUGŠĀMCĒLĀS 

Eņģelis uzrunāja sievietes un sacīja: „Nebīstieties, jo 
es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņa šeit 
nav, jo viņš augšāmcēlies, kā bija sacījis. Nāciet un 
aplūkojiet to vietu, kur Kungs bija nolikts!” (Mt 28,5-
6) 

Mūsu priekšā nostājas Augšāmcēlies Kristus, 
dzīvības un nāves Kungs. Lai Viņa augšāmcelšanās 
stiprina mūsu ticību. 

Marija, kas arī uz Golgātas nezaudēja ticību, 
aizvedīs mūs pie sava Dēla caur mūsu dzīves 
grūtībām un stiprinās mūsu ticību. 
 
Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 
V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

Otrais noslēpums 
KUNGS JĒZUS UZKĀPJ DEBESĪS 

 Kungs Jēzus pēc tam, kad ar viņiem bija runājis, 
uzkāpa debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Bet viņi 
gāja un sludināja visur; un Kungs viņiem palīdzēja un 
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mācību apstiprināja ar līdzejošajām zīmēm." (Mk 
16,19-20) 

Jēzus savā dievišķajā spēkā uzkāpj debesīs. Viņš ir 
izpildījis Tēva gribu un atgriežas pie viņa. Taču Jēzus 
ir kopā ar mums līdz pasaules beigām. 

Lai mūs pavada cerība, ka arī mēs reiz varēsim 
skatīt Dievu viņa valstībā. Novēlam Tev, Kristu, 
mūsu mirušos tuviniekus, lai viņi pievienotos svēto 
un eņģeļu pulkiem debesīs. 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

Trešais noslēpums 

SVĒTAIS GARS NONĀK  
PĀR JAUNAVU MARIJU UN APUSTUĻIEM 

Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi, piepeši no 
debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja plūsma, un 
piepildīja visu māju, kur tie sēdēja. Un parādījās it kā 
uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikviena no 
viņiem. Un visi tika Svētā Gara piepildīti." (sal. Apd 
2,1-4) 

Mūsos mājo Svētais Gars, ja mūsu sirdīs ir 
mīlestība  uz  Dievu  un  cilvēkiem.  Sirsnīgā   lūgšanā  
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 pateicamies par Svētā Gara dāvanām. Lūdzam, lai 
īpaši bērni un jaunieši, Svētā Gara apgaismoti, 
atrastu savu aicinājumu. Lai Marija stiprina mūsos 
mīlestību uz Baznīcu un rūpes par tās izaugsmi. 

Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 
Tēvam... 

V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 
 

Ceturtais noslēpums 
VISSVĒTĀ JAUNAVA MARIJA  

AR MIESU UN DVĒSELI TIEK UZŅEMTA DEBESĪS 
 

Visvarenais, mūžīgais Dievs, Tu Bezvainīgās 
Jaunavas Marijas, Tava Dēla Mātes, miesu un dvēseli 
paņēmi debesu godībā, dari, lai mēs pastāvīgi rūpētos 
par garīgajiem labumiem un nopelnītu sev līdzdalību 
viņas godībā. (sal. «Romas Misāle») 

Marija pēc zemes dzīves beigšanās ar miesu un 
dvēseli tika uzņemta debesīs. Lūdzu Tevi, Kungs, lai 
arī es reiz būtu vienots ar Tevi debesīs. Savai nāves 
stundai cilvēkam jāgatavojas visu mūžu, jo mēs 
nezinām kad, kur un kā nomirsim. Dieva Māte, 
lūdzu, lai Tu manā nāves stundā būtu kopā ar mani 
un aizvestu pie sava Dēla. 
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Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 

Tēvam... 
V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 

Piektais noslēpums 

MARIJA TIEK KRONĒTA  
PAR DEBESU UN ZEMES KARALIENI 

 
Tad pie debesīm parādījās liela zīme: saulē tērpta 

sieviete un mēness zem viņas kājām, bet tai galvā 
divpadsmit zvaigžņu kronis. (Atkl 12,1). 

Lūk, mūsu debesu un zemes Karaliene. Viņai ir 
līdzdalība sava Dēla godībā. Marija vēlas, lai viņas 
Dēla valstība pieaugtu. Lai šīs ilgas ir arī manējās. 

Šajā noslēpumā novēlu Marijas aizbildniecībai 
cilvēkus, kuri ir tālu no Dieva un vēlos izlūgt viņiem 
atgriešanās žēlastību un izturību labajā. 

 
Tēvs mūsu..., 10 Esi sveicināta, Marija..., Gods lai ir 

Tēvam... 
V. Marija, bez grēka ieņemtā, 
R. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. 



 

 
 

MMOONNSSTTRRAA  TTEE  EESSSSEE  MMAATTRREEMM  
((RRĀĀDDII,,  KKAA  EESSII  MMĀĀTTEE))  

Dievmātes Brīnumdarītājas glezna 
Aglonas bazilikā 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LITĀNIJA 
VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS GODAM 

Kyrie, eleison! 
Christe, eleison! 
Kyrie, eleison! 
Kristu, klausi mūs! 
Kristu, uzklausi mūs! 
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies  

           par mums!  
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies  

             par mums!  
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par  
                                      mums! 
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,  
                                             apžēlojies par mums!  

Svētā Marija,  
Svētā Dieva Dzemdētāja, 

Svētā jaunavu Jaunava,  
Kristus Māte, 

Baznīcas Māte,  
Dieva žēlastības Māte, 

Visskaidrākā Māte,  
Visšķīstākā Māte, 

 

lū
d

z 
p

ar
 m

u
m

s!
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Neaizskartā Māte,  
Nevainīgā Māte, 

Vismīļākā Māte,  
Brīnišķā Māte, 

Laba padoma Māte,  
Radītāja Māte, 

Pestītāja Māte,  
Visgudrākā Jaunava, 

Godināmā Jaunava,  
Slavējamā Jaunava, 

Spēcīgā Jaunava,  
Labsirdīgā Jaunava, 

Uzticīgā Jaunava,  
Taisnības spogulis, 

Gudrības sēdeklis,  
Mūsu līksmības cēlonis, 

Garīgais trauks,  
Godājamais trauks, 

Izcilais dievkalpošanas trauks,  
Mistiskā roze, 

Dāvida tornis,  
Ziloņkaula tornis, 

lū
d
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p

ar
 m
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m
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Zelta nams,  
Derības šķirsts, 

Debesu vārti,  
Rīta auseklis, 

Slimnieku veselība,  
Grēcinieku patvērums, 

Noskumušo iepriecinātāja,  
Kristīgo palīdzība, 

Eņģeļu Karaliene,  
Patriarhu Karaliene, 

Praviešu Karaliene, 
Apustuļu Karaliene, 

Mocekļu Karaliene,  
Apliecinātāju Karaliene, 

Jaunavu Karaliene,  
Visu Svēto Karaliene, 

Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene,  
Debesīs uzņemtā Karaliene, 

Svētā Rožukroņa Karaliene,  
Ģimeņu Karaliene, 

Miera Karaliene,  
Māras Zemes Karaliene, 

lū
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Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, 
                            saudzē mūs, Kungs! 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, 
uzklausi mūs, Kungs! 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, 
apžēlojies par mums! 

 

TAVĀ PATVĒRUMĀ steidzamies, svētā Dieva 
Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu 
vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām 
briesmām, Tu godināmā un svētā Jaunava, mūsu 
Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! 
Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, 
stādi mūs savam Dēlam priekšā. 

V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja. 
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. 

 
Lūgsimies. 
Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam: liec, lai mūsu, Tavu 

kalpu, dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela un ar 
slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas 
aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma 
un priecātos mūžīgā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu 
Kungu. Āmen. 
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VELTĪŠANĀS VISSV. J. MARIJAS  
BEZVAINĪGAJAI SIRDIJ 

 
 Vissvētākā Jaunava, mūsu Kunga Jēzus Kristus 
Māte, mēs īpašā veidā veltījam sevi Tavai 
Bezvainīgajai Sirdij. 
 Ar šo veltīšanos mēs atjaunojam kristības 
svētsolījumus un saskaņā ar Evaņģēliju uzņemamies 
pienākumu iekšēji atgriezties, atraisīties no 
patmīlības un no lētas piekāpības pasaulei, lai mēs 
būtu pilnīgi Tavā rīcībā, vienmēr pildot debesu Tēva 
gribu. 
 Bez tam mēs uzticam Tev, vislabā Māte, savu 
kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, 
kā Tu vēlies: gandarīšanas un lūgšanas garā. Mēs 
gribam ar dedzību piedalīties svētajā Mises Upurī, 
apustuliski darboties, ik dienas godbijīgi skaitīt 
rožukroni un – atbilstoši Evaņģēlijam – priecīgi nest 
dzīves upurus, būt spējīgiem atteikties un gandarīt. 
Mēs gribam būt kristīgo tikumu un šķīstības paraugs 
pasaulei. 
 Mēs apsolām būt uzticīgi Svētajam Tēvam un 
vienoti kopā ar viņa bīskapiem un priesteriem. Tavā 
Mātes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt 
apustuļi, lai veicinātu tik nepieciešamo lūgšanas un 
mīlestības    kopību   ar   pāvestu,    kas    ir   Baznīcas  
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mācītājs un gans. Mēs lūdzam Tevi, Baznīcas Māte, 
sniegt viņam savu īpašo aizsardzību.  

 Tāpat mēs Tev apsolām lūgties par visām 
dvēselēm, vest cilvēkus pie Tevis un pamudināt 
viņus uz Tavas Sirds godināšanu. Tā kā ļaunums un 
grēks pārpludina pasauli, mēs ar paļāvību 
lūkojamies uz Tevi, žēlsirdīgā Māte, un lūdzam glābt 
visus savu bērnus. Tu, žēlīgā un laipnā, Vissvētākā 
Jaunava Marija! 
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LŪGŠANA SV. JĀZEPAM 

Pie Tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās 
bēdās un, Tavas Vissvētās Līgavas palīdzību 
piesaukuši, paļāvīgi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tās 
mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar Bezvainīgo 
Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās gādības 
dēļ, ar kuru Tu rūpējies par Bērniņu Jēzu, mēs Tevi 
pazemīgi lūdzam, uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm 
atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu 
spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās. 

Sargi, Dieva aizgādības dotais svētās ģimenes 
sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus, izglāb mūs, 
visumīļais Tēvs, no ikvienas samaitāšanas un 
maldiem, ar debesu spēku stiprini mūs, spēcīgais 
palīdzētāj, cīņā ar tumsības spēkiem. Un, kā Tu 
citkārt izglābi Bērniņu Jēzu no draudošām nāves 
briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret 
ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. 
Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, ka mēs, 
pēc Tava parauga dzīvodami, un Tavas palīdzības 
spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un 
iemantot mūžīgo līksmību debesīs. Āmen. 
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Piemini, vislaipnā Jaunava Marija, 

ka vēl nekad nav dzirdēts, 

ka būtu atstāts tas, 

kurš pie Tevis steidzies, 

Tavu palīdzību piesaucis, 

lūdzis Tavu aizbildniecību. 

Tādas uzticības iedrošināts, 

es steidzos pie Tevis, Svētā Māte, 

visu jaunavu Jaunava, 

es nāku pie Tevis, 

stāvu Tavā priekšā, 

bēdu nomākts grēcinieks. 

Nenicini, mūžīgā Vārda Māte,  

manus vārdus, 

bet uzklausi tos žēlīgi. Āmen. 

      

  Sv. Bernards 
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Sargā, Marija, sargā,  

lūdz par savu bērnu, Māt!  

Dari man sirsniņu tīru,  

lai varu citus pasargāt.  

Svētī, Māte, svētī,  

aizlūdz par mani, Māt.  

Žēlo, Māte, žēlo,  
lai varu citus mierināt! 
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VED MŪS PIE DIEVA, AK, MARIJA,  
bez tā mēs dzīvot nespējam,   
jo Viņu mīlēt arvien bija  
īsts prieks un laime cilvēkam. 

To lūdzam, mīļā Māte, 
no visas dvēseles. 
Tu Māras zemes Majestāte, 
ko slavas dziesmās teicam mēs.     (2 reizes) 

Lai meklē Dievu katra saime 
it visos dzīves brītiņos: 
kad briesmas draud, kad smaida laime, 
kā rītos, tā ar' vakaros. 

To lūdzam,...  

Tā gars lai valda sabiedrībā  
un arī skolā, likumā,  
pat karaspēkā, presē, tiesā,  
mūs' visā dārgā Tēvijā. 

To lūdzam,...  

Lai nerimst latvji slavas dziesmām  
teikt mūžam debess Valdnieku,  
un eņģel's, sargs no visām briesmām  
glābj sarkanbalto karogu. 

To lūdzam,... 
 



 

 
 

NNĀĀCC,,  SSVVĒĒTTAAIISS  GGAARRSS  
 

Ja gribi pārliecināties, 
vai esi pieņēmis Svēto Garu, 

jautā savai sirdij. 
Ja tajā mājo tuvākmīlestība, 

esi mierīgs! 
Nevar būt mīlestības bez Dieva Gara. 

Jo svētais Pāvils saka: 
„Dieva mīlestība mūsu sirdīs 

ir Svētā Gara ielieta.” 
    sv. Augustīns 
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Svētais Gars, nāc manā sirdī. 

Pievelc to pie sevis ar savu spēku. 

Dāvā man Tevis bijāšanas mīlestību. 

Kristu, attālini no manis 

visas sliktās domas. 

Sasildi mani ar savas 

mīlestības degsmi. 

Iededz manī savas svētlaimīgās 

mīlestības uguni, 

lai visas ciešanas 

man liktos vieglas. 

Mans svētais Tēvs un maigais Kungs, 

palīdzi man manā kalpošanā. 

Mīlestības Kristu, mīlestības Kristu! 

Amen. 

                         sv. Katrīna no Sjēnas 

 



 Lūgšanas uz Dievu Svēto Garu 189 

Dievs Svētais Gars,  
atver manas ausis, 
lai es varu dzirdēt Tavu vēsti; 
atver manas acis, 
lai es varu redzēt  
Tavas radības skaistumu; 
atver manu garu, 
lai es varu ticēt Tavam vārdam. 
 
Dievs Svētais Gars, 
atver manu muti, 
lai es varu liecināt par Tevi; 
atver manas rokas, 
lai es varu saņemt Tavu palīdzību; 
atver manas jūtas, 
lai es mīlētu Tavu tuvumu; 
atver manu sirdi, 
lai es sajustu Tavu mīlestību. 
Āmen. 

   Gustave Martelet 
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NOVENNA DIEVA SVĒTA GARA GODAM 

HIMNA 

Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītājs,  
Tu žēlastību dāvātājs.  
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,  
Lai Tavi bērni būtu mēs. 

Par aizstāvi Tu cildināts, 
Un Dieva tautai dāvināts, 
Tu dzīves ceļā gaismas stars, 
Dzīvs avots, mīlestības gars. 

Ar septiņveidu dāvanām, 
Vislabā Tēva sūtītām, 
Tu savus ļaudis stiprini  
Un Dievu slavēt aicini. 

No Tevis gaismu gribam lūgt 
Un Tavā mīlestībā būt. 
Nāc, rādi ceļu cildeno 
Uz dzīves mērķi augstāko. 

Pret ļauno cīņā stiprini  
Un savu mieru dāvini.  
Mūs vadi, lai Tev sekojam 
Un debess laimi mantojam. 
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Mēs ticam Tēvam mūžīgam,  
Un Dieva Dēlam vienīgam,  
Un Garam Vissvētajam,  
Šai Trīsvienībai dievišķai. Āmen. 

 
LŪGSIMIES 

 
Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis un 

Tavas mīlestības uguni tajās iededz. 

Dievs, kas saviem apustuļiem atsūtīji Svēto Garu, 
uzklausi savu ļaužu dievbijīgās lūgšanas un tos, kam 
esi dāvājis ticību, apveltī ar savu mieru. 

Dievs, Tu zini visu un pazīsti mūsu domas un 
gribu, šķīstī mūsu sirdis ar Svētā Gara spēku, lai mēs 
varam Tevi pienācīgi mīlēt un slavēt. 

Dievs, kas ticīgo sirdis māci un apgaismo ar Svētā 
Gara gaismu, ļauj mums Tavu gribu pareizi saprast 
un priecāties vienmēr, saņemot Svētā Gara 
žēlastības. 

Dievs, Tu ar savu Garu mūs vadi un sargā, esi 
mums žēlīgs un uzklausi mūsu lūgšanas, lai mēs, 
saņemot Tavu palīdzību, vienmēr paļautos uz Tevi. 
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. 

Tēvs mūsu,... Esi sveicināta, Marija,... Gods lai ir 
Tēvam... 
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LŪGŠANA UZ DIEVU SVĒTO GARU 
 

Dievs Svētais Gars, mūsu mācītājs un vadonis, vadi 
mūs, lai mēs nenovirzītos no pestīšanas ceļa. Tu esi 
īstais iepriecinātājs skumjās un dzīves grūtībās. Tu 
iedves svētas domas, vēlēšanās un dod spēku tās 
pildīt. Laimīgs ir tas, pie kura Tu mājo. Arī mana 
sirds lai ir Tev mājoklis. Es atdodu Tev, Kungs, visu, 
kas manī ir, un karsti Tevi lūdzu, stiprini mani ticībā, 
iededzini manī mīlestību, pacel mani no grēkiem, 
dod man izturību gandarīšanā un vairo manus 
tikumus. 

Dievs Svētais Gars, kas esi tikumiskās pilnības 
avots, uzklausi manas pazemīgās lūgšanas un 
apdāvini mani ar savām dāvanām. Dod man Tavu 
prieku, lai laimē es būtu pazemīgs un priecātos Tevī, 
bet bēdās pie Tevis atrastu remdinājumu. Dod man 
Tavu mieru, lai visās dzīves grūtībās es paliktu 
dzidrs prātā un dvēselē, nepadotos jūtām, kuras 
mani uztrauktu, no Dieva attālinātu vai ar cilvēkiem 
vestu nesaticībā. Dari, lai es būtu pacietīgs bēdās un 
smagos pārbaudījumos, lai tajos, kā šķīstīšanas 
ugunī es tiktu norūdīts, nepakristu un netiktu 
salauzts. Dod man labsirdību, lai es labprāt kalpotu 
tuvākiem  un,  cik  man  ir  spēka, darītu tiem prieku;  
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dari, lai es būtu laipns un sirsnīgs sadzīvē ar 
cilvēkiem un būtu saprotošs viņu vājībās. 

Dod man prāta dāvanu, lai es nekā neapdomīgi 
nerunātu un nedarītu, un apbruņo mani ar stipru 
ticību, lai es nekad nešaubītos par Tavu patiesību; 
dod arī uzticību ļaudīm, lai es, pat piedzīvojis 
vilšanos, nešaubītos par ļaužu krietnumu un 
taisnīgumu. 

Dod man kautrību domās un visā uzvedībā, lai es 
būtu piemērs citiem, lai es mācētu iegrožot savas 
kārības un būtu pieticīgs visās vajadzībās. Dod 
šķīstību visai manai būtībai, lai es nekad 
neaptraipītu dvēseles nevainību un tādā veidā 
nopelnītu redzēt Tevi, manu Dievu, laimīgā mūžībā. 

Dievs Svētais Gars! Dod man nelaimē pacietību, 
laimē pazemību, kārdināšanās uzvaru, bēdās 
iepriecinājumu, darbā stiprinājumu, spaidos 
izturību, lai vienmēr es pateiktos Dievam. Caur mūsu 
Kungu Jēzu Kristu, kas vienībā ar Tevi un Dievu Tēvu 
dzīvo un valda mūžīgi mūžam. Āmen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 

PĒC KATRAS SARUNAS AR KUNGU 
MANA DVĒSELE 

IR BRĪNIŠĶĪGI STIPRINĀTA, 
TĀDS DZIĻŠ MIERS VALDA MANĀ DVĒSELĒ 

UN DARA MANI TIK DROSMĪGU, 
KA ES NEBAIDOS NEKĀ UZ PASAULES, 

IZŅEMOT TIKAI TO VIENU –  
SKUMDINĀT JĒZU. 

  
                          sv. Faustīna Kovaļska 
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PAR MIERU PASAULĒ 

Kungs, 
stiprini visos kristiešos ticību Kristum, 
pasaules Pestītājam. 
Kungs, ar savām žēlastībām 
uzturi un vadi kristiešus 
pa vienotības un miera ceļu; 
dāvā vienotības un miera dāvanu pasaulei. 

Dievs, Tu esi žēlsirdīgs Tēvs visiem, 
bet īpaši visvairāk aizmirstajiem un tiem, 
kuriem nav ne līdzekļu, ne spēka, lai aizstāvētos. 

Mēs lūdzam, 
lai zinātnisko pētījumu pielietošana 
palīdzētu ražot vairāk pārtikas, 
jo viens no pasaulē visskaļākajiem saucieniem 
pēc palīdzības 
ir nabago lūgums pēc maizes. 

Tēvs,  sūti mums savu Garu, 
lai Tas ved visus Tavus bērnus 
uz pilnīgu vienotību 
patiesā mīlestībā un paklausībā Tavai gribai. 
Caur Kristu, mūsu Kungu. Āmen. 

                                                 
sv. Jānis Pāvils II 
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PAR VIENĪBU 

Es lūdzu Tevi, Kungs, 
par kristiešu vienību,  
par vienību Baznīcā,  
par tautu vienību... 

Es lūdzu par vienību manā ģimenē,  
lai mani tuvinieki būtu vienoti,  
lai viņi nestu citiem mieru. 

Es lūdzu, 
lai, pateicoties Tev, es būtu vienots sevī. 

„Svētīgi tie, kas nes mieru - viņi tiks saukti par Dieva 
bērniem.” 

Mīļais Dievs, 
Tev ir vajadzīgi Tavi bērni, 
lai caur viņiem pieskartos tiem, 
kas saīguši, kas pazaudējuši paši sevi, 
kas savā sirdī nes nemieru... 

Tev ir vajadzīgi Tavi bērni,  
lai vienotu tautas,  
lai dziedinātu cilvēci, 
lai glābtu cilvēku. 

Dari mani par savu bērnu, Dievs... 

Āmen. 
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LŪGŠANA DIEVMĀTEI 
 

Dieva Māte un mana Māte, kas ar savu uzticību esi 
sevišķi dārga Kristus Sirdij, izlūdz man lielu 
mīlestību uz tikumību un apņemšanos dzīvot tā, kā 
to prasa Evaņģēlijs. Palīdzi man būt piesardzīgam un 
godīgam, katru dienu lūdzoties, savaldoties, bieži 
izsūdzot grēkus un pieņemot Sv. Komūniju. 

Svētī visas manas cerības un plānus nākošajiem 
gadiem. 

Pasargā mani, mīlošā Māte, vājuma brīžos un 
atbalsti manas pūles domāt, runāt un rīkoties cēli un 
kristieša cienīgi Kristus mīlestības dēļ. Padziļini 
manu cieņu pret cilvēka ķermeni, kas ir Dieva 
svētnīca, un lūdz, lai es nekad nepazaudētu 
draudzību ar savu Pestītāju savtīgu tieksmju 
apmierinājuma dēļ, kas neizbēgami nes sev līdzi 
izmisumu. 

Svētī un sargā visus manus draugus, Kungs. Dari, 
lai viņi būtu mana palīdzība šīs zemes ticības 
svētceļojumā. Dari, lai mēs visi pieaugtu ne tikai 
fiziski un intelektuāli, bet arī garīgi un tikumiski. 
Kungs, rādi mums savu ceļu un māci mums, kā to 
staigāt. Āmen. 
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LŪGŠANA PAR AICINĀJUMIEM UZ PRIESTERĪBU 

Ak, Mīlestības Dievs, 
Tu, kas mūs bezgalīgi mīli 
un kas esi mums atklājies Jēzus vaigā; 
kas Svētajā Garā dod mums spēku 
atbildēt Tavai mīlestībai, 
raugies uz tik daudzajiem Taviem bērniem, 
kuri ir tālu no Tevis vai arī ir iegrimuši viduvējībā. 

Paaicini svētus priesterus, 
kuri izplatītu Senakla vēstījumu, 
esot uzticīgi Tavai Baznīcai 
un kļūstot par vienotības raugu savu brāļu vidū. 

Dari, lai aizvien vairāk jauniešu vēlētos sevi veltīt 
svētuma apustulātam, 
un dod pasaulei cilvēkus, 
kuri prastu runāt ne tikai par taisnīgumu vien, 
bet pāri visam par mīlestību un brālību. 

Tiem, kuri ir jau atbildējuši šādam aicinājumam, 
dod drosmi tajā pastāvēt 
un paļāvību, 
ka ar Tavas Mātes Marijas palīdzību 
ir iespējams radīt jaunu pasauli, 
kas būtu svēto un brāļu pasaule. 

Āmen. 
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Aicinu darbā jau šodien 
 mīlestībā dedzīgus 

Evaņģēlija sludinātājus, 
 ticības lieciniekus, 

miera nesējus, 
patiesības sargus,  

nomākto aizstāvjus. 
Darba vieta - visa pasaule.  

Alga - mūžīgā dzīve.  
 Jēzus Kristus 

         Cezary Grom 
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SŪTI MAN KĀDU... 
Kungs, kad esmu izsalcis,  
dod man kādu, kam nepieciešama maize;  
Kad esmu izslāpis, 
sūti man kādu, kam nepieciešams dzēriens;  
Kad man salst,  
sūti kādu, ko jāsasilda;  
Kad esmu neapmierināts,  
dod man kādu, ko jāmierina.  
Kad mans krusts kļūst par smagu nastu,  
liec man dalīties cita krustā.  
Kad esmu nabags,  
vadi mani pie tā, kas ir trūkumā;  
Kad man nav laika, 
dod man kādu, lai es uz brīdi varētu tam 

palīdzēt;  
Kad esmu pazemots, 
dari, lai man būtu kāds, ko jāgodā;  
Kad esmu zaudējis drosmi,  
sūti man kādu, ko jāiedrošina;  
Kad man nepieciešama sapratne no citu puses,  
dod man kādu, kam nepieciešama manējā;  
Kad man nepieciešamas citu rūpes par mani,  
sūti man kādu, par ko jārūpējas man;  
Kad es domāju tikai par sevi,  
vērs manu uzmanību uz citiem. Āmen. 
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MIERA CEĻOS 

Kungs, dari mani par miera nesēju, 
lai es spētu nest mīlestību tur, 
kur valda naids. 
Lai es nestu piedošanu tur, 
kur sāpīgi dara pāri. 
Lai es nestu patiesību tiem, 
kas maldās. 
Lai es spētu nest cerību tiem, 
kas izmisumā. 
Lai es spētu apgaismot tos, kas tumsā. 
Kungs, palīdzi man, 
lai es ilgotos dāvāt citiem, 
bet nevis ņemt no tiem. 
Lai es vēlētos ne tik daudz būt saprastam, 

kā saprast citus. 
Ne tik daudz būt mīlētam, 
cik mīlēt citus. 
Aizmirst sevi un iemantot Tevi. 
Piedot citiem un iegūt piedošanu. 
Nomirstot sev, piedzimt mūžīgajai dzīvei. 
Spēt sevi nostādīt zemākā vietā 
un dzīvot tā, 
it kā katra diena man būtu pirmā un pēdējā. 

Āmen. 
                                                   sv. Francisks 
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ATVER MŪSU ACIS 

Kungs, atver mūsu acis, 
lai mēs varētu redzēt Tevi 
mūsu brāļos un māsās. 
Kungs, atver mūsu ausis, 
lai mēs varētu dzirdēt izsalkušo, 
nosalušo, nobijušos un apspiesto saucienus. 
Kungs, atver mūsu sirdis, 
lai mēs tā varētu viens otru mīlēt, 
kā mūs mīli Tu. 
Atjauno mūsos savu Garu, 
Kungs, atbrīvo mūs, dari mūs par vienu veselu. 
Āmen. 

 
MĀCI MAN MĪLESTĪBU 

 
Kungs, māci man nerunāt kā skanīgam zvanam 
vai kā klavesīnam, bet ar mīlestību. 
Dari mani saprotošu un dod man ticību, 
kas kustina kalnus, bet ar mīlestību. 
Māci man to mīlestību, 
kas vienmēr ir pacietīga un laipna; 
nekad greizsirdīga, augstprātīga, 
savtīga vai viegli aizvainojama; 
mīlestību, kas jūt prieku patiesībā, 
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vienmēr gatava piedot, ticēt, cerēt un izturēt.  
Un beidzot, kad visas pabeigtās lietas pagaisīs,  
viss būs visiem zināms:  
ka es biju vājš,  
bet pastāvīgs Tavas  
pilnīgās mīlestības attēls.  
Āmen. 

                                               Māte Terēze 
 
 

BĒRNA LŪGŠANA PAR SAVIEM VECĀKIEM 
 

 Vislabais Dievs, kas esi mums devis bausli godāt 
savu tēvu un savu māti, es lūdzu, palīdzi man tā 
dzīvot, lai es būtu saviem vecākiem atbalsts un 
iepriecinājums visās viņu dzīves dienās. Ar savu 
žēlastību atalgo, Kungs, viņus par visu, ko tie manā 
labā ir darījuši, lai viņi, ilgi un laimīgi dzīvojot, 
varētu iemantot debesu valstību. Āmen 
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PAR LABU GARASTĀVOKLI 
 

Kungs, 
dāvā man miesas veselību 
un mierīgu garu. 
 
Kungs, 
dāvā man vienkāršu prātu, 
lai es mācētu 
kā dārgumus krāt visu, kas labs; 
lai es nenobītos, redzot ļaunumu, 
bet drīzāk spētu labi izprast notiekošo. 
 
Dāvā man tādu garu, 
kas nepazītu 
nogurumu, kurnēšanu, nopūtas, žēlošanos, 
un neļauj, 
lai es pārāk nopūlos ar savu "es". 
 
Kungs, 
dod man labu humora izpratni, 
lai es spētu atrast dzīvē kaut nedaudz prieka 
un mācētu iepriecināt arī citus. 
Āmen. 

                                    
                                 sv. Tomass Mors 
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LŪGŠANA PIRMS EKSĀMENA 
 

Labas veiksmes Māte, lūdz par mani, lai es labi 
nolieku eksāmenus. Izlūdz svētību manām studijām; 
lūdz par manu sagatavošanos, par maniem 
skolotājiem un par maniem draugiem. Izlūdz man 
Svētā Gara dāvanas, lai es uzsāktu dienas darbus ar 
drosmi, cerībām un prieku. Kristus, mūsu dievišķā 
Skolotāja, Māte, izlūdz no sava Dēla, lai Viņš dāvā 
man žēlastību izmantot Tavu aizbildniecību, svētdari 
mūsu ģimeni un pasargā mūsu mājas kā dienu, tā 
nakti. Dari, lai mūsu māja būtu miera, mīlestības un 
lūgšanu vieta. Lai Tavs Svētais Gars vada mūsu 
vārdus un darbus un iedvesmo mūsu cerības par 
nākotni. Marija, lūdz par mums, lai dienu no dienas 
pieaugtu mūsu mīlestība pret Tavu Dēlu un lai 
palielinātos mīlestība mūsu pašu starpā, līdz 
nonāksim savās mūžīgajās mājās debesīs. Āmen. 
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SVĒTĪGI, kas prot pasmieties paši par sevi;  
viņi nekad nebūs noskumuši. 
 
Svētīgi, 
kas prot atšķirt mazu akmeni no lielas klints; 
viņi izvairīsies no daudzām nepatikšanām. 
 
Svētīgi, kas prot klausīties un klusēt;  
viņi iemācīsies daudz jauna. 
 
Svētīgi, kas ir jūtīgi pret citu lūgumiem; 
viņi kļūs par prieka nesējiem. 
 
Svētīgi jūs, 
kas ar lielu uzmanību protat rūpēties 
par mazām lietām 
un ar lielu mieru par ļoti svarīgām lietām; 
jūs dzīvē tālu tiksiet. 
 
Svētīgi jūs, 
kas ar sapratni, 
pretēji šķietamajam, protat izskaidrot citu rīcību; 
jūs atzīs par naiviem, 
bet tāda ir mīlestības cena. 
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Svētīgi, kuri vispirms domā un pēc tam dara,  
vispirms lūdzas un pēc tam domā;  
viņi izvairīsies no kļūdām. 
 
Svētīgi esat jūs, 
kas protat atpazīt Kungu 
visos sastaptajos cilvēkos, 
jo esat atraduši patieso gaismu un patiesu mieru. 
Āmen. 
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SV. FRANCISKA LŪGŠANA  
KRUCIFIKSA PRIEKŠĀ 

 
Visaugstais un varenais Dievs, 
liec savai gaismai atspīdēt 
manas sirds tumsā. 
Dāvā man īstu ticību, 
neizsīkstošu cerību, 
dedzīgu žēlsirdību 
un dziļu pazemību 
ar labu uztveri un gudrību, 
ak, Kungs, tā, lai es varētu allaž 
pildīt Tavu svēto gribu. 
Āmen. 

 
KARDINĀLA ŅŪMENA LŪGŠANA 

 
Māci mani, mīļais Dievs, bieži un uzmanīgi 

pārdomāt šo patiesību: ja es iegūstu visu pasauli, bet 
zaudēju Tevi, tad beigās es esmu zaudējis visu; 
turpretī, ja es it kā zaudēju pasauli, bet iegūstu Tevi, 
beigās es neesmu zaudējis neko. Āmen. 
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MINISTRANTA LŪGŠANA 
PIRMS SV. MISES 

 
Mīļais Dievs, 
pēc brīža es iešu pie Tava altāra. 
Es sākšu svēto kalpošanu 
un vēlos to labi izpildīt, 
tāpēc lūdzu Tavu, Kungs Jēzu, žēlastību, 
lai manas domas būtu pie Tevis, 
lai manas acis būtu vērstas uz altāri, 
bet mana sirds piederētu tikai Tev, 
kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen. 

 
MINISTRANTA LŪGŠANAS PĒC SV. MISES 

 
Mīļais, Dievs, 
Tu savā labestībā mani esi aicinājis savā kalpošanā. 
Dari, lai līdzdalība sv. Mises svinēšanā mani 
svētdarītu un palīdzētu iet pa pestīšanas ceļu 
šodien un visas manas dzīves laikā. 
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. 
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DDIIEEVVSS,,  SSVVĒĒTTĪĪ  LLAATTVVIIJJUU!!  

 
 

Dievs, svētī Latviju, 
Mūs' dārgo Tēviju, 
Svētī jel Latviju, 
Ak, svētī jel to! 
 
Kur latvju meitas zied, 
Kur latvju dēli dzied, 
Laid mums tur laimē diet –  
Mūs' Latvijā! 
 
 



 
 

 
 

EESS  EESSMMUU  AAUUGGŠŠĀĀMMCCEELLŠŠAANNĀĀSS  UUNN  DDZZĪĪVVĪĪBBAA::    
KKAASS  MMAANN  TTIICC,,    

LLAAII  AARRĪĪ  VVIIŅŅŠŠ  BBŪŪTTUU  NNOOMMIIRRIISS,,  DDZZĪĪVVOOSS..  
 

Jņ 11, 25 
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