MĒNEŠA PIRMĀS PIEKTDIENAS (SVĒTDIENAS) DIEVKALPOJUMS*
Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana
IEVADA LŪGŠANA
Dievišķais Pestītāj, mēs ticam, ka Tu reāli un patiesi esi klātesošs šeit, Vissvētākajā Sakramentā. Tam
mēs ticam stipri un nesatricināmi, jo Tu esi sacījis: “Šī ir mana Miesa.” Kopā ar svēto Pēteri mēs apliecinām:
“Kungs, Tev ir mūžīgās dzīves vārdi, un mēs ieticējām un pazinām, ka Tu esi Dieva Svētais.” (Jņ 6, 68-70)
Dziesma Jēzus Sirds godam (piem. Nr. 75, 3 panti)
LŪGŠANA PĒC PALĪDZĪBAS
Labais Jēzu, mēs nākam pie Tevis līdzīgi kā Evaņģēlijā minētais jauneklis, kurš, izdzirdējis par Tevi,
uzmeklēja Tevi un jautāja: “Labais Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi?” (Lk 18, 18)
Noteikti viņš nemācēja tikt galā ar sevi, viņam bija šaubas un nemiers, tāpēc viņš atnāca pie Tevis. Arī
mēs nākam pie Tevis pēc palīdzības un padoma.
Kungs, cik bieži mēs neprotam Tev tuvoties, nespējam saprast Tavu labumu, Tavu svētumu. Esam iegrimuši
savos pienākumos, darbos, (dārzos) un izklaidēs, meklējam visā tajā prieku un apmierinājumu, taču patiesībā
tikai Tu esi pilnīgi labs un spēj mums dāvāt pilnīgu prieku.
Jēzu, dari, lai mēs būtu vienoti ar Tevi. Lai mūsu darbi tiek veikti tā, ka mēs spētu tos upurēt Tev. Lai
mūsu atpūta ir tāda, ka Tu varētu būt klāt tajā. Iemāci mūs sarunāties ar Tevi. Lai tas kļūst par mūsu dvēseles
dabisku atvēršanos uz Tevi, apbrīnojot Tavu svētumu un varenību. Bet viss, kas mūsos ir ļauns, katra lepnības
un egoisma izpausme, lai pazūd un vairs nešķir mūs no Tevis. Liec, lai caur savienošanos ar Tevi mēs kļūtu
labāki un aizvien Tavas draudzības cienīgāki. Amen.
Vissvētākās Jēzus Sirds litānija

PĀRLŪGUMI
1. P. Kungs Jēzu Kristu, mēs, kas esam pulcējušies šajā dievnamā, gribam atdot godu Tavai Vissvētākajai
Sirdij, kurā mums atklājas Tava bezgalīgā mīlestība. Taču, apzinoties savu nepateicību un nevērīgumu pret
Tavu mīlestību, gribam lūgt piedošanu par mūsu grēkiem.
Par neticības grēkiem un Tevis izstumšanu no savas dzīves, par ticības nīdēšanu bērnu un jauniešu sirdīs, par
Tavu baušļu panicināšanu personiskajā un sabiedriskajā dzīvē, par to, ka būdami ar Tevi savienoti Kristības
sakramentā, mēs tomēr necenšamies Tevi pazīt un mīlēt.
V. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir Tava žēlsirdība.
2. P. Par svēto dienu nesvinēšanu, par nevajadzīgu strādāšanu svētdienās un svētkos, par Svētajai Misei
paredzētā laika pavadīšanu izklaidēs un necienīgu svētās Komūnijas pieņemšanu, par remdenību un vienaldzību
pret Tevi, kas esi klātesošs Vissvētākajā Sakramentā.
V. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir Tava žēlsirdība.
3. P. Par laulību sagraušanu un laulāto uzticības laušanu, par tiesību uz dzīvību liegšanu nedzimušajiem
bērniem, par dzeršanas, pīpēšanas, narkotiku, azartspēļu un izvirtības grēkiem, par tikumu pagrimumu un
visiem ieļaunojumiem saviem tuvākajiem.
V. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir Tava žēlsirdība.

4. P. Par necieņu pret sabiedrības īpašumu, negodīgumu darbā, neatsaucību un vienaldzību pret cilvēku
vajadzībām, par visu, kas pretojas Tavam mīlestības bauslim.
V. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir Tava žēlsirdība.
5. P. Par drosmes trūkumu, apliecinot Tevi un nesot atbildību par Tavu Baznīcu, par materiālo vērtību
augstākvērtēšanu par Tevi, par vecāku un pieaugušo vienaldzību bērnu un jaunatnes kristīgajā audzināšanā, par
to, ka neliecinām par Tevi apkārtējiem cilvēkiem.
V. Piedod, Kungs, piedod savai tautai, jo mūžīga ir Tava žēlsirdība.
Dziesma Jēzus Sirds godam (piem. Nr. 77, 3 panti)
SLAVĒŠANA
1. P. Jēzu, mēs lūdzām Tev piedošanu savā un visu to vārdā, kuri nespēj vai negrib nožēlot savus grēkus. Mēs
vēlamies izteikt savu pielūgsmi un pateicību, kā arī paust gatavību atgriezties un tādējādi vairāk mīlēt Tevi.
Kungs Jēzu, mīlestība Tev lika upurēt savu dzīvību mūsu atpestīšanas labā, tā aizveda Tevi pie krusta un ļāva
šķēpam atvērt Tavu Sirdi. Mēs Tev pateicamies par to un Tevi pielūdzam.
V. Pieņem mūsu pagodinājumus, pieņem mūsu sirdis, šodien mēs tās upurējam Tev.
2. P. Kungs Jēzu, Tavas Sirds velte ir Vissvētākais Sakraments, tajā Tu pastāvīgi esi starp mums, katram no
mums Tu vēlies dāvāt mīlestību un piedošanu. Mēs Tev pateicamies par to un Tevi pielūdzam.
V. Pieņem mūsu pagodinājumus, pieņem mūsu sirdis, šodien mēs tās upurējam Tev.
3. P. Kungs Jēzu, atbildot uz Tavu mīlestību ar mīlestību, mēs gribam pilnībā atdoties Tavai vadībai, lai vēlētos
to, ko vēlas Tava Sirds, un ar savām lūgšanām, darbiem un ciešanām līdzdarbotos Tavā atpestīšanas darbā virs
zemes.
V. Pieņem mūsu pagodinājumus, pieņem mūsu sirdis, šodien mēs tās upurējam Tev.
4. P. Jēzu, mēs, šeit sapulcējusies Tava tauta, vēlamies no jauna Tev atdot sevi.
V. Pieņem mūsu pagodinājumus, pieņem mūsu sirdis, šodien mēs tās upurējam Tev.
5. P. Kungs Jēzu, mēs esam pagodinājuši Tavu Sirdi un pateikušies par Tavu mīlestību, lūguši piedošanu par
saviem grēkiem un pauduši vēlmi atgriezties. Pieņem mūsu lūgšanas un mūsu labo gribu, stiprini to un dari
auglīgu Tavam godam. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.
Seko: “Cilvēces veltīšanas akts Vissvētākajai Jēzus Sirdij” un himna “Pretī Visuaugstākam”.
NOSLĒGUMA LŪGŠANA
Visi: Vissvētākā Jēzus Sirds, izlej dāsni savu svētību pār svēto Baznīcu, pār pāvestu un visiem garīdzniekiem.
Dod izturību taisnīgajiem, atgriez grēciniekus, apgaismo neticīgos, svētī mūsu radus, draugus un labdarus,
piedod ļaundariem, esi kopā ar mirstošajiem, atbrīvo dvēseles, kuras cieš šķīstītavā, un ieved mūs visus sava
Tēva namā. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.
Seko Vissvētākā Sakramenta publiskās pagodināšanas noslēgums (depozīcija).
*Jūnija mēnesī darbdienās (vai pēc vajadzības arī svētdienās) var izmantot pārmaiņus vienu invokāciju tekstu
“Pārlūgumi” vai “Slavēšana”. Bet mēneša pirmajā piektdienā un svētdienā vēlams izmantot abus invokāciju
tekstus.

