Pirmā mēneša piektdiena

Pirmā mēneša
piektdiena
un sestdiena

„Atbildiet uz Jēzus
mīlestību, kas aizveda Viņu
līdz nāvei, ar mīlestību”
sv.Marija Margarita Alacoque
“Lūk, Sirds, kas tā mīlējusi
cilvēkus, pilnīgi atdevusi sevi,
lai apliecinātu
viņiem
savu
mīlestību,” 1675. gadā Jēzus sacīja māsai Margaritai
Marijai, atklājot savas caurdurtās Sirds noslēpumu
un aicinot piektdienā pēc Vissvētākā Sakramenta svētku
oktāvas svinēt īpašus svētkus Viņa žēlsirdīgās Sirds
godam. Ar šo atklāsmi aizsākās Jēzus Sirds godināšana
katra mēneša pirmajā piektdienā.
Vēršot savu skatienu uz Kristus Sirdi, Baznīca īpašā
veidā atklāj Dieva bezgalīgo žēlsirdību. Jau Baznīcas tēvi
pirmajos gadsimtos ir apcerējuši krustā sistā Jēzus
atvērto sānu. Šajā brūcē, kas paver ceļu uz Vissvēto
Jēzus Sirdi, viņi saskatīja mūsu pestīšanas durvis
un avotu, no kura izšļācas visi Baznīcas sakramenti, kas
kā žēlastību straumes mūs mazgā, dziedina un svētdara.
Vissvētās Jēzus Sirds svētkus 1765. gadā iedibināja
pāvests Klements XIII, bet 1856. gadā tos sāka svinēt
visā Romas katoļu Baznīcā, pateicoties pāvesta Pija IX
iniciatīvai.
Varam droši teikt, ka Baznīcas vēsturē par Jēzus Sirds
kulta sākumu varam uzskatīt brīdi, kad Jēzum, piesistam
pie krusta, Lielajā Piektdienā kareivis ar šķēpu pārdūra
viņa sirdi. Pirmie, kuri šo Vissvētāko Jēzus sirdi
pagodināja bija apustuli sv. Jānis, sievietes un kareivis,
kurš šo sirdi arī pārdūra. Baznīcas tēvi un ticīgie vēlākos
gadsimtos pirmām kārtām pārdomās un meditēs par
Kristus mīlestību, kas viņu aizveda līdz pat krustam.
XVII gadsimtā Jēzus Kristus vēlējās, lai ticīgie no jauna
atklātu Viņa Sirds lielumu savā dzīvē pateicoties
atklāsmēm, kuras saņēma svētā klostermāsa Margarita
Marija Alacoc. Šai vienkāršajai un klusajai klostermāsai
Kungs Jēzus vairākas reizes parādījās atgādinot, ka „tieši
cilvēku alkas pēc mīlestības bija par pamatu tam,
lai Jēzus atklātu mums savu sirdi ar visām tās garīgajām
bagātībām – mīlestību, žēlsirdību, žēlastību, svētumu
un pestīšanās dāvanām. Jēzus ilgojas, lai tos, kuri Viņa
Sirdi godinās un izplatīs šo dievkalpojumu, viņš varētu
bagātīgi ar šīm garīgajām dāvanām apveltīt”. Jēzus lūdza
sv. Mariju Margaritu, lai katrā ceturtdienā pirms pirmās

mēneša piektdienas pavada adorācijā – no 23.00 līdz
24.00 – tādā veidā mierinot Jēzu, Kuru tik daudzi
nepieņem un atgrūž. Arī tagad šī tradīcija ir palikusi,
īpaši klosteros. Baznīca šīs atklāsmes svētajai māsai
Margaritai Marijai Alacoc pārbaudīja un apstiprināja,
atzīdama par patiesām un īstām.
Daudzi pāvesti ir izteikusies par dievkalpojumiem
Jēzus Sirds godam jūnija mēnešos. Romas pāvests
Pijs XII 1956.gadā rakstīja: „Mana karstākā
vēlēšanās ir lai Jēzus Sirds kults kļūtu par vienotības,
pestīšanas un miera zīme visiem kristiešiem. Jēzus
Sirds kulta uzdevums ir atgādināt mūsdienu pasaulei
Jēzus bezgalīgo mīlestību, kurā Dieva Dēls dāvāja
cilvēcei visas savas sirds bagātības, vēlēdamies
palikt kopā ar mums līdz pat pasaules beigām”.
Arī vēlākie pāvesti, ne mazums rakstījuši
un runājuši par Vissvētāko Jēzus Sirdi. Pāvests Jānis
Pāvils II sava svētceļojuma laikā uz Poliju, 1991.
gada 7. jūnijā ne tikai pateicās ticīgajiem par Jēzus
Sirds godināšanu, bet izteica vēlēšanos, lai arī
mūsdienās cilvēki dzīvotu garīgi, ne tikai virspusēji.
Arī pāvests Benedikts XVI, tiekoties ar ticīgajiem
sv.Pētera laukumā Romā, 2008. gada 1. jūnijā
aicināja ticīgos smelties savai dzīvei spēkus no tā
avota kas nekad neizsīkst – no Jēzus Sirds.
Jūnija mēneša dievkalpojums Jēzus Sirds godam
baznīcā sastāv no divām daļām – Vissvētākā
Sakramenta adorācijas un Litānijas Jēzus Sirds
godam. Litānija Jēzus Sirds godam tika izveidota
1720. gadā Marseļā, Francijā, kad izplatījās mēris,
daudzi mira lielās sāpēs un ciešanās. Tad kāda
klostera māsa Joanna Magdalēna sacerēja lūgšanu –
litāniju, kurā lūdza Jēzus Sirdi apžēloties un palīdzēt
slimības pārņemtajai pilsētai, tās iedzīvotājiem un tās
apkaimei. Par lielu pārsteigumu daudziem, nāvīgais
mēris atkapās un cilvēki tika glābti. Vēl viena
no klostera māsām, m. Anna mazliet papildināja
litāniju un to nosūtīja uz Romu. 1899. gadā Vatikāna
Kongregācija šo litāniju apstiprināja. Jēzus Sirds
litānijai ir 33 izsaucieni, kuri atgādina Jēzus 33 dzīves
gadus.
1899.gadā – tieši pirms 111 gadiem pāvests Leons
XIII veltīja visu cilvēci Vissvētākajai Jēzus Sirdij.
Arī mēs esam aicināti vienoties jūnija mēnesī kopīgā
lūgšanā, uzticot Jēzus Sirdij mūsu tēviju Latviju,
baznīcu Latvijā un visā pasaulē, mūsu pāvestu
Benediktu XVI, bīskapus un visus garīdzniekus,
kā arī katrs savus lūgumus.

Pienākumi

 Svarīgi ir pieņemt Grēksūdzes sakramentu
Pirmajā mēneša Piektdienā vai īsi pirms tās.
 Nedrīkst vieglprātīgi izmantot Jēzus Sirds
labestību.
 Pirmajā mēneša Piektdienā pieņemt sv. Komūniju
un to upurēt Jēzus Sirdij kā gandarījumu par
saviem un visas cilvēces grēkiem
 Pilnīga paļāvība Jēzus Sirdij, tādēļ visā var
griezties pie Viņa.
 Jāizvairās no grēka, ja tomēr atkal pakrīt, salabt
ar Dievu Izlīgšanas sakramentā, izsūdzot grēkus.
 Gandarīt arī citu cilvēku nodomā, nesot ikdienas
krustu un lūdzot piedošanu par saviem un viņu
grēkiem.
12 Jēzus apsolījumi
Laikā, kad Jēzus parādījās sv. Marijai Margaritai,
deva viņai apsolījumus, kas attiecas uz tiem,
kuri godinās Jēzus Sirdi – tas, kurš deviņās Pirmās
mēneša piektdienās pieņems sv. Komūniju un to
upurēs kā gandarījumu par saviem un visas cilvēces
grēkiem, tiem Jēzus Sirds apsola žēlsirdību nāves
stundā, nenomirt bez Dieva žēlastības.

1. Dāvāšu visas vajadzīgās žēlastības – katram savā
aicinājumā.
2. Miers un saticība valdīs viņu ģimenēs.
3. Mierināšu viņus visos pārbaudījumos.
4. Būšu viņiem patvērums dzīves laikā, bet īpaši nāves
stundā.
5. Izliešu bagātīgu svētību visām viņu darbībām, kuras
nebūs pretrunā ar Manu gribu.
6. Grēcinieki Manā Sirdī atradīs nebeidzamu žēlsirdības
avotu.
7. Vēsas dvēseles kļūs dedzīgas.
8. Dedzīgas dvēseles ātri nonāks līdz pilnībai.
9. Svētīšu tās mājas, kurās būs un tiks godināts Manas
Sirds attēls.
10. Priesteriem došu žēlastību atvērt visnocietinātāko
grēcinieku sirdis.
11. To cilvēku vārdi, kuri izplatīs Manas Sirds
godināšanu, ierakstīšu savā Sirdī un tur paliks
uz mūžiem.
12. Kas
pirmās
mēneša
piektdienās
pieņems
sv. Komūniju un to upurēs kā gandarījumu par saviem
un visas cilvēces grēkiem, tiem Mana Sirds apsola
žēlsirdību nāves stundā, nenomirt bez Dieva
žēlastības un svētajiem sakramentiem.

Pirmā mēneša sestdiena
1917.gada 13.maijā, pavisam nelielā
Portugāles ciematiņā Fatimā risinājās
pārsteidzoši un neaprakstāmi notikumi.
Trīs vietējā ciemata Alžustrellas bērniem
Lūcijai (dz. 1907.g); Franciskam (dz.
1908.g) un Jacintai (dz. 1910.g) virs neliela
ozoliņa parādījās sieviete, kas visa bija
ģērbusies baltā un kas mirdzēja spožāk kā saule. Viņas
rokas bija saliktas lūgšanā un labajā rokā tā turēja
rožukroni - “Lai uz zemes beigtos kari, Es atnācu lūgt jūs
veltīt savas lūgšanas manai Bezvainīgajai Sirdij
un pirmajā katra mēneša sestdienā pieņemt komūniju.”
Pēc tam tikšanās vēl pus gadu reizi mēnesī.
1925. gada 10. septembrī Vissvētākā Jaunava,
parādoties vienai no Fatimas vizionārēm — māsai Lūcijai
Lantevedrē (Spānija), teica: “Paskaties, mana meita,
mana Sirds ir apvīta ar ērkšķiem, kurus cilvēki caur Dieva
zaimošanu un nepateicību ar katru minūti iedur arvien
dziļāk un dziļāk. Meklē priekš Manis mierinājumu. Saki,
ka Es apsolu palīdzēt nāves stundā un apveltīt ar visām
vajadzīgām žēlastībām tos, kas piecus mēnešus pēc
kārtas pirmajā sestdienā izsūdzēs grēkus, pieņems
komūniju, lūgsies un 15 minūtes sarunāsies ar Mani,
pārdomājot 15 Rožukroņa noslēpumus, un vēlēsies
atvieglot Manas ciešanas.”
Mūsu Kundze parādīja savu Sirdi, apvītu ar ērkšķiem,
kas simbolizē mūsu grēkus. Viņa teica: “Lai tos izvilktu,
piecu mēnešu pirmajās sestdienās vajag veikt nožēlas
un pielūgsmes aktu.” Kā balvu Viņa apsolīja dažādas
žēlastības, kas vajadzīgas mūsu glābšanai.
Nākošajos divos gados, 1926. gada 15. februārī
un 1927. gada 17. decembrī, pats Jēzus uzstāja uz šīs
pielūgsmes izplatīšanu. Lūcija rakstīja: “No šīs pirmo
sestdienu pielūgsmes izplatīšanas, no kopējas sevis
veltīšanas Bezvainīgajai Marijas Sirdij atkarīgs, vai uz
zemes būs miers vai karš.”
Kāpēc tieši piecas sestdienas?
Jēzus atklāja, ka tas ir tāpēc, ka ir pieci grēku un zaimu
veidi pret Bezvainīgo Marijas Sirdi: 1) pret viņas
Bezvainīgo Ieņemšanu; 2) pret Marijas jaunavību; 3) pret
Dievišķo Mātišķīgu un pret vienotu sapratni un Viņas
pieņemšanu kā Cilvēces Māti; 4) ir cilvēki, kuri meklē
iespējas sēt sirdīs vienaldzību, nicinājumu un pat naidu
pret Bezvainīgo Māti; 5) ir arī tādi, kas apvaino viņu caur
svētbilžu profanāciju, tas ir — zaimodami atveido Svēto
tēlu. Izpildot četrus nosauktos noteikumus (grēksūdze,

komūnija, lūgšana, 15 minūšu meditācija par
vairākiem vai visiem Rožukroņa noslēpumiem) un ar
lielu cieņu izturoties pret Bezvainīgo Marijas Sirdi,
varam saņemt pirmo sestdienu žēlastības.
1917.gada 13.jūlijā Dievmāte mazajiem bērniem
parāda elli un norādīja uz kara draudiem un uzsvēra:
„Lai novērstu jaunu karu, Krievijas zeme īpaši jāveltī
viņas Bezvainīgajai Sirdij. Beidzot mana Bezvainīgā
Sirds triumfēs. Svētais Tēvs – pāvests veltīs man
Krieviju, kura atgriezīsies, un uz kādu laiku pasaulē
valdīs miers.” Jaunava Marija aicināja pievienot
rožukroņa lūgšanai, katra noslēpuma beigās šādus
vārdus: „Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas,
pasargi mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles
uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk vajadzīga
Tava žēlsirdība.”

