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Gaidām Pētera pēcteci senajā Jēkaba katedrālē!
Pēdējās
desmitgadēs
Latvijas
galvaspilsēta Rīga savos senajos mūros
uzņēmusi daţādu valstu augstas
amatpersonas – karaļus, prezidentus,
ministrus, un daudzus citus, kuru vara

un valstība ir nostiprināta, kā arī tiek
respektēta šajā pasaulē un ir no šīs
pasaules.
24.septembrī
Latvijas
galvaspilsēta Rīga un valsts garīgā
“sirds” Aglona uzņems apustuļa Pētera
pēcteci – Romas pāvestu Francisku.
Kas viņš ir un kādu valstību pārstāv?
Vispirms Romas pāvests turpina savā
laikā apustulim Pēterim ar paša Jēzus
trīskāršu aicinājumu uzticēto kalpojumu:
"Gani Manas avis!” (skat. Jņ 21, 15-17) .

Pāvesta valsts– Vatikāna teritorija Romā
ir tikai 0,44 km², taču viņš ir gans, laicīgā
izpratnē - valdnieks vairāk kā 1,2
miljardiem (2011.g.dati) katoļu visā
pasaulē. Šai valstij, ja neņem vērā
Pāvesta gvardi, kurā dien 101 karavīrs,
nav arī savu bruņoto spēku, bet, pat
neraugoties uz šobrīd daudzos plašsaziņas
līdzekļos atrodamajiem daţādas ticamības
pakāpes materiāliem par skandāliem un
trūkumiem katoliskajā Baznīcā, joprojām
ir nozīmīga vieta pasaules politiskajā, bet
visvairāk - garīgajā spektrā. Kāpēc? Vai
patlaban notiekošais Baznīcu iznīcinās
vai attīrīs un padarīs daudz spēcīgāku un
Kunga atnākšanas cienīgāku? Pats
apustuļa Pētera, līdz ar to arī viņa pēcteča
pāvesta Franciska pilnvarotājs Jēzus ir
sacījis cerības vārdus: “tu esi Pēteris, un
uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi,
un elles vārtiem to nebūs uzvarēt”(Mt 16,
18)
Septembra nogalē tomēr sagaidīsim ne
tikai
augstu,
Jēzus
pilnvarotu
amatpersonu, bet pirmām kārtām
cilvēku - radītu Dieva tēlā un līdzībā,
(turpinājums 2.lpp)
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kurš reiz jaunībā sadzirdējis Kunga
aicinājumu, sekojis tam un patlaban,
kad pasaule ir dziļā krīzē un šķiet Jēzus ir aizmidzis, stūrē Pētera laivu .
Lai labāk iepazītu šo smaidīgo,
labestīgo, kā arī akadēmiski izglītoto un
dzīvesgudro vīru, kaut īsu mirkli veltīsim
viņa dzīves ceļa galvenajiem posmiem.
Pāvests Francisks – pasaulīgajā vārdā
Horhe Mario Bergoljo ir dzimis 1936.
gada 17.decembrī Buenosairesā itāļu
emigrantu piecu bērnu ģimenē.

Savu aicinājumu jaunais Horhe
saņēmis jau 17 gadu vecumā caur
grēksūdzes sakramentu un pats par to
stāsta : “Šīs grēksūdzes laikā ar mani
notika kas dīvains. Nezinu, kas tas bija,
bet tas kaut ko izmainīja manā dzīvē; es
teiktu, ka Dievs „uzbruka man, kad biju
neaizsargāts”. ” Tad es sapratu, ka kāds
uz mani gaida. Uz to arī balstās
reliģiska pieredze – pārsteigums, kas
rodas no tikšanās ar personu, kura tevi
gaida. No tā brīţa Dievs man ir tas, kas
„apsteidz”. Tu meklē Dievu, bet vēlāk
izrādās, ka Viņš pirmais tevi meklē.
Gribam Viņu satikt, bet tas ir Viņš, kas
pirmais iziet mums pretī.” Taču savu
galīgo lēmumu H.M.Bergoljo pieņēmis
izsvērti un pārdomāti. Vispirms studējis
ķīmiju un saņēmis ķīmijas tehniķa

diplomu, taču 21 gada vecumā

-2-

iestājas diecēzes seminārā Villa
Devoto, bet 1958.gada 11. martā Jēzus Sadraudzības (jezuītu) noviciātā.
1969.gada 13.decembrī arhibīskaps
Ramons Hosē Kastelano viņu ordinē
par priesteri.1973.gada 22. aprīlī
H.M.Bergoljo saliek mūţa solījumus
jezuītu kongregācijā, bet 1973. gada
31.jūlijā tiek ievēlēts par Argentīnas
jezuītu provinciāli. 1992.gada 20.maijā
Jānis Pāvils II H.M.Bergoljo nozīmē
par Aukas bīskapu un Buenosairesas
palīgbīskapu, bet 27.jūnijā viņš tiek
konsekrēts par bīskapu. No 1997. gada
3.jūnija Horhe Mario Bergoljo ir
Buenosairesas arhibīskapa palīgs, bet
jau 1998. gada 28. februārī pēc
kardināla Kvaračino nāves kļūst par
Buenosairesas arhibīskapu.
2001. gada 21.februāra Konsistorija
laikā Jānis Pāvils II iecēla Bergoljo par
kardinālu, bet no 2013.gada viņš ir
visas katoliskās Baznīcas vadītājs,
pieņemot garajā pāvestu rindā vēl
neizmantotu vārdu Francisks. Strādājis
par pasniedzēju vairākās augstskolās,
ieņēmis daţādus Baznīcas amatus, kā
arī sarakstījis vairākas grāmatas gan

pirms sava pontifikāta, gan pontifikāta
laikā, no kurām pazīstamākās latviešu
lasītājam ir “Pazemības ceļš”, “Dieva
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vārds ir Ţēlsirdība”, enciklika “Laudato
si”, dedzīgu interesi modinājusi
apustuliskā adhortācija “Amoris
laetitia”, kā arī savus lasītājus atradusi
adhortācija “Evangelii gaudium”.

2013.gads.
Pārsteigums – Benedikts
XVI atkāpjas. Par pāvestu
kļūst jezuīts
2013.gada februāris visai pasaulei
atnesa negaidītu pārsteigumu -Vatikānā
notika konsistorijs, kura laikā toreizējais
Romas pāvests Benededikts XVI
paziņoja par savu lēmumu atkāpties no
amata. No 2013.gada 28.februāra plkst.
20.00 saskaņā ar pāvesta Benedikta XVI
paziņojumu Svētā Pētera sēdeklis bija
vakants. 13.martā pāvesta amatā tiek
ievēlēts kardināls no Argentīnas Horhe
Mario Bergoljo, kurš pieņem Franciska
vārdu un ir pirmais jezuīts Pētera pēcteča
amatā.
Kā jau iepriekš minēts., Franciska
vārdu iepriekš neviens no garās pāvestu
rindas nav izmantojis. Taču pāvestam
Franciskam šis viņa pieņemtais vārds jau
no pontifikāta iesākuma ir kā darbības
programma, izteikta ar sv. Asīzes
Franciska vārdu. Pāvesta Franciska
rīcība un mācība aktualizē seno, sv.
Franciska reiz saklausīto Jēzus
aicinājumu: “Ej, Franci, un uzcel no
jauna Manu namu, jo tas draud sabrukt!”
Kā jezuīts – sv. Ignācija no Lojolas
māceklis pāvests Francisks izšķir
mūsdienu situāciju – Kunga radītā
pasaule - mūsu kopīgā māja grūst, viņš
atpazīst cilvēciskos faktorus, kas to
sagrauj – korupciju, alkatību, izmešanas
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un patērētājmentalitāti un runā par to.
Bet pāvests runā par to cilvēkiem
saprotami, vienkārši - svētā Asīzes
Franciska garā un līdzīgi kā mazais
Umbrijas svētais – pāvests ir kopā ar
viņiem, mazajiem, nospiestajiem, tiem,
kas nomalē, atklājot tiem Ţēlsirdīgā
Dieva vaigu. Pāvests atmodina
viduslaiku svētā, nabagu un dabas
drauga mācību jaunā spēkā, atpazīstot
cilvēcisko un ekoloģisko krīzi mūsdienu
pasaulē un iepludinot tajā sv. Ignācija
dibinātajā Ordenī izkopto intelektuālo
lietu, procesu un cilvēcisko norišu
atpazīšanu Svētā Gara gaismā.

Jezuīti. Kas viņi ir?
Pasaules cilvēku acīs Jezuītu ordenis,
no kura nāk pāvests, ir noslēpumu apvīts,
kā arī šī ordeņa mūki pazīstami ar
gudrību, kā arī kā izglītības veicinātāji
kontrreformācijas periodā. Savdabīgu
ieskatu Jēzus Sadraudzības mūku
elastīgajā domāšanas veidā sniedz maza
anekdote: Ziņkārīgs dominikānis jautā
jezuītam: “Vai tiesa, ka jezuīti vienmēr uz
jautājumu atbild ar jautājumu?” “Kas jūsu
godībai kaut ko tādu ir teicis?
Jezuītu ordeņa dibinātājs, spāņu
aristokrāts Injigo de Lojola Lopess de
Rekalde dzimis 1491.gadā Lojolas pilī
astoņu bērnu ģimenē Gipuskojas provincē
Spānijā un kā jaunākajam viņam bija
jāizvēlas starp militāru karjeru un
kalpošanu Dievam. Injigo jaunekļa gados
sekmīgi uzsāka militāro karjeru, izcēlās ar
drosmi un apņēmību, taču kāds notikums
radikāli mainīja viņa dzīvi. 1521. gadā
kaujas karstumā Pamplonas pilī viņa
kājas savainoja lielgabala lode un viņš
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bija spiests atgriezties mājās. Šīs
piespiedu atpūtas periodā jauneklis sāka
lasīt
dievbijīgas
grāmatas,
svēto
dzīves aprakstus u.c.,
un tas mainīja viņa
dzīvi - no tipiska
bravūrīga karavīra
viņš pārvērtās par
dievbijīgu svētuma
meklētāju
Pēc
ievainojumu
sadziedēšanas viņš
vēlējās
doties
svētceļojumā
uz
Jeruzalemi, regulāri gavēja un šaustīja
sevi ar pletni, lai apmierinātu gandares
vēlmi, kas vadīja ar Dieva garu pildīto
dvēseli, kurā militārismu un misticisms
apvienojās
un
izveidoja
Jēzus
sadraudzību. Ilgu laiku pavadījis
Manresas pilsētā Spānijā, dzīvojot
askētisku, dievbijīgu dzīvi un šī pieredze
ļāva ieskicēt pirmo versiju mums
zināmajai, nesen arī latviski izdotajai
grāmatai “Garīgie vingrinājumi”, kas kļūs
par viņa darbības mugurkaulu un šodien
ne vienam vien ticīgajam līdzējuši atpazīt
savu ceļu. 1534.gadā Injigo no Lojolas
nonāk Parīzē, kur kopā ar domubiedriem
dibina regulārklēriķu biedrību “Jēzus
Sadraudzība” (Societas Jesu), kuru
kanoniski 1540.g. apstiprina pāvests
Pāvils III.
Organizācijas biedri nevalkā speciālus
mūku tērpus, bet gan vienkāršu
garīdznieka apģērbu., ir atvērti sekulārās
dzīves posmiem, aktīvi sadarbojas arī ar
personām ārpus reliģiskās apvienības. Tie
nav tiesīgi ieņemt augstus amatus ne
Baznīcā, ne pasaulē. Svarīgas darbības
jomas Jēzus Sadraudzībai ir misija, kā arī
izglītības un zinātnes joma, kas izceļ šo
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biedrību uz citu reliģisko organizāciju
fona. Biedrību veido 10 asistences, kurās
apvienotas
92
provinces un 13
atkarīgie reģioni
127
valstīs.
Centrāleiropas
asistenci
(ECE)
veido 5 provinces:
Lietuva-Latvija,
Vācija, Austrija,
Šveice un Ungārija.
To vada ģenerālis
(vēlēta amatpersona) ar rezidenci Romā.
Pēc savas dibināšanas līdz pat mūsdienām
biedrība kļuvusi par lielāko mācību
organizāciju, jo divas trešdaļas no tās
iestādēm bija skolas un universitātes,
četras piektdaļas no tās locekļiem –
studenti un pasniedzēji. Gandrīz vai no
biedrības dibināšanas laikiem pastāv
nerakstīts likums, ka nevar iestāties Jēzus
Sadraudzībā, ja kandidātam nav vismaz
maģistra grāda kādā zinātnē. Viens no
jezuītu kritizētājiem Latvijā, luterāņu
mācītājs, Dr.theol., R.E.Feldmanis ir
spiests atzīt: "Eiropas zemēs viņi bija
skolu dibinātāji, audzināšanas iestāţu
pārzinātāji, jaunatnes satvērēji, jaunatnes
audzinātāji, pārliecinātāji ticībā, grāmatu
iespiedēji." Kādu brīdi 18.gadsimtā šī
organizācija par tikusi aizliegta, bet
1814.gadā pāvests Pijs VII tās darbību
atjauno un tā sekmīgi darbojas līdz pat
mūsu dienām
Tātad Jēzus Sadraudzība ir liels spēks
ar joprojām vērā ņemamām iespējām
pasaules procesu ietekmēšanai, kas ļauj
uzdot jautājumu – kur slēpjas šis viņu
spēks, kādu mantojumu mums ir atstājis
svētais Injigo no Lojolas, kuru ar pāvesta
Franciska starpniecību saņemam arī mēs?
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Svētais Francisks –
nabagu un dabas
draugs.
Pirms vairāk kā 800
gadiem...
Tā kā pāvests pieņēmis vēl nekad
neizmantotu vārdu, akcentējot savu
tuvību ar nabagajiem un apspiestajiem, ir
kaut nedaudz jāiepazīst svētais, kura
vārdu tagad nes Pētera laivas vadītājs
Sv. Franciska pirmais biogrāfs
atzīst: „Staigājot pa paklausības ceļu un
pilnībā uzņemoties pakļāvības jūgu
Dieva gribai, viņš ieguva radību
paklausībā lielu cieņu Dieva priekšā”.
Tomēr pirmām kārtām, sv. Franciska
brīvība izrietēja no viņa labprātīgas
nabadzības. Viņš bija atbrīvots no
jebkādas pasaulīgas vēlmes un raizes,
tā ka kļuva viens no tiem, kam „nekā
nav un tomēr ir viss”( 2 Kor 6, 10).
Tātad sv. Franciskam nebija mūsdienās
tik aktuālās vēlmes uzkundzēties radībai
un to pārvaldīt, nevaldāmā alkatībā
iznīcinot tās resursus arvien lielākas
peļņas gūšanai. Viņš bija brīvs no
izmantošanas un, kā šodien sacītu
pāvests
Francisks
–
“izmešanas kultūras”, kas
ļāva mazajam svētajam
iedibināt ar radībām, var
teikt – pat
dievišķas
attiecības, kādas tās vēlējās
Kungs un kādas tās bija
Radīšanas rītausmā, pirms šo
harmoniju sagrāva grēks.
Francisks, izcēlies ar
savu pilnīgu prieku un
brīvības garu, nemitējās ar
labpatiku mīlēt mieru un
vispārējo brālību. Francisks
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baudīja un izplatīja to mieru, kas meklēts
no Dieva kā avota. Francisks lūgšanā
uzrunāja Dievu šādiem vārdiem: „Tu esi
lēnprātība, tu esi drošība, tu esi atpūta”.
Šis miers cilvēcisku veidolu un spēku
gūst Jēzū Kristū, kas ir „mūsu miers”(Ef
2, 14).
Asīzietis nevienu neuzskatīja par
savu ienaidnieku, bet katru uzlūkoja kā
brāli, tādējādi notika, ka viņš sagrāva
visus šķēršļus, kas sadalīja to laiku
cilvēkus un sludināja Kristus mīlestību
pat saracēņiem, sējot tādas sēklas, kas
darītu cilvēku gatavu runāt ar otru un
veidotu attiecības starp daţādu raksturu,
kultūru, tautību un reliģiju cilvēkiem.
Šajā universālajā brālībā viņš ietvēra pat
nedzīvo radību - sauli, mēnesi, ūdeni,
vēju, uguni un zemi. Sv. pāvests Jānis
Pāvils II 1979. gadā pasludināja sv.
Francisku par debesu aizbildni visiem
tiem, kas veicina ekoloģiju. Pāvesta
Franciska pievēršanās ekoloģijai savieno
pirms daudziem gadsimtiem dzīvojušā
svētā garu ar katra labas gribas cilvēka
garu kopīgai lūgšanai un aktīvai rīcībai
par mūsu kopējām mājām, kuras brūk.
Lai veicinātu šo izpratni, pāvests
Francisks 2015.gadaVasarsvētkos izdod
encikliku “Laudato si”,
kuras sešās nodaļās secīgi
pievēršanas mūsu kopējo
māju
katastrofālajam
stāvoklim, pievēršoties
piesārņojuma,
klimata
izmaiņu,
bioloģiskās
daudzveidības izzušanas
problēmām, analizējot to
cēloņus, izceļot tieši
cilvēcisko faktoru
tehnokrātisko paradigmu,
kas rada atkritumus un
dzemdina
izmešanas
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kultūru. Tajā paša laikā pāvests piedāvā
caur Svēto Rakstu gaismotu logu uzlūkot
pasauli kā Dieva maiguma vēsti cilvēcei,
Viņa glāstu .
Tādējādi
pāvesta
Franciska
vēstījums aktualizē jautājumu – vai
cilvēki atkal un atkal nenonāvē radības
Kungu, sitot viņu krustā ar Viņa dāvanas
– pasaules un tās radību noniecināšanu
un iznīcināšanu? Pāvests aicina
atsaukties Dieva maigumam ar
paradigmas maiņu, uzlūkot pasauli kā
kopīgās mājas un mainīt savu nostāju,
jeb atgriezties visos cilvēciskās esības
līmeņos.
Kristus bija sv. Asīzes Franciska
vadonis viņa ceļojumā no savas jaunās
dzīves sākuma līdz nāvei un uz
Alvernas kalna Kungs deva viņam ārēji
sakrālos stigmatus, lai viņš varētu
atveidot krustā sisto cilvēku acu priekšā
(sal. Gal 3,1). Sv. Francisks attīstīja un
veidoja sevi pilnībā pēc krustā sistā
Kristus parauga un vissvarīgākais viņa
motīvs nodoties galīgai nabadzībai bija
sekot krustā sistajam. Šobrīd var teikt, ka
sava veida stigmatus saņem visa Kristus
mistiskā Miesa - Baznīca, kam tiek
piedēvēti kā kopienai atsevišķu cilvēku
pastrādāti noziegumi - Baznīca kļūst kā
nabadzīgais, uz kuru met netīrumus,
kuru nobīda malas un ignorē. Līdz ar
Baznīcu cieš arī Pētera pēctecis, kas nes
pirms daudziem gadsimtiem stigmatizētā
sv. Franciska vārdu, bet Pētera laivas
iemītniekiem dota izvēle - palikt vai iet
pasaulē un atkal atskan Jēzus jautājums:
“Vai arī jūs gribat aiziet?"Sīmanis
Pēteris Viņam atbildēja: "Kungs, pie kā
mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības
vārdi” (Jņ 6, 67-68). Pats Francisks tieši
šādā Baznīcā, kura ir kā “karalauka
slimnīca”, redz tās nākotni un viņš pats
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saka: „Cik ļoti es gribētu nabadzīgu
Baznīcu priekš nabagiem!

Pāvests Francisks –
nabagu, dabas un
atstumto draugs.
Šodien...

Pāvests Francisks aicina nabagos
saskatīt Jēzu Kristu, viņš kā Pētera
pēctecis vēlas, lai mēs redzētu Jēzu
katrā izsalkušajā, izslāpušajā, kailajā.
Lai mēs spētu saskatīt Viņa
klātbūtni arī tajos cilvēkos, kas
zaudējuši savu ticību, vai novērsušies
no ticības prakses, vai arī saka, ka ir
ateisti; lai mēs redzētu Jēzu
ieslodzītajos, slimajos, bez darba
palikušajos, vajātajos; redzētu Jēzu
spitālīgajā – miesā vai dvēselē – kurš
piedzīvo
diskrimināciju.
Mēs
neatradīsim
Kungu,
ja
īsti
nepieņemsim noraidīto - sv. Asīzes
Francisks nebaidījās apkampt spitālīgo
un pieņemt jebkuru noraidīto. Mūsu
ticības ticamība tiek izšķirta, vai tajā –
vārdos un darbos atklājas Evaņģēlijs
par šiem atstumtajiem. Savā vēstījumā
Pirmajā vispasaules trūkumcietēju
dienā 2017.gada 19.novembrī pāvests
Francisks māca: “Nabags sauca, un
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Kungs to uzklausīja.” (Ps 34, 6)
Baznīca vienmēr ir izpratusi šī
sauciena svarīgumu. Par to Apustuļu
darbu pirmajās lappusēs mums ir
lieliska liecība, kad Pēteris lūdz, lai
septiņi vīri, ,,gara un gudrības pilni”
(6, 3), tiktu izvēlēti trūkumcietēju
aprūpes kalpojumam. Tā noteikti ir
viena no pirmajām zīmēm, ka kristīgā
kopiena uziet uz pasaules skatuves:
kalpošana trūkumcietējiem. Tas viss
bija iespējams, jo viņi saprata, ka būt
Jēzus māceklim nozīmē brāliskumu un
solidaritāti,
paklausot
Mācītāja
sacītajam, ka trūkumcietēji ir svētīgi un
debesu valstības mantinieki (sal. Mt
5, 3).” Pāvests ar šiem vārdiem uzdod
jautājumu mums katram – par ko mēs
uzskatām nabago, atkarīgo, renstelē
guļošo ? Kā saskatīt viņā ne tikai
“deklasētu personu”,bet arī, kaut
aizēnotu un apsūbējušu, tomēr
dievlīdzību? Debesu valstības
mantinieku? Pāvesta vārdi kā ar
kvēlošu ogli iededzina vēl kādu
jautājumu – cik mēs katrs,lielie un
mazie, tie, kam vara un nauda, kā arī
tie, kam tikai griba vai negriba palīdzēt
- esam līdzatbildīgi par otra atrašanos
trūkumā, atstumtībā un nonākšanu
atkarībās? Vai neesam kādu ar saviem
vārdiem un darbiem ieļaunojuši vai
iegrūduši postošā netikumā?
Savā pontifikātā pāvests Francisks
turpina kalpojumu, ko sācis jau kā
priesteris, kā arī iedzīvinājis, būdams
Buenosairesas diecēzes, kurā ir vairāk
nekā trīs miljoni iedzīvotāju, arhibīskaps
– tur Horhe Mario Bergoljo īstenoja
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misionāro projektu, kas bija balstīts
vienotībā un evaņģelizācijā. Viņam bija
četri galvenie mērķi: atvērtas un brālīgas
kopienas; arvien lielāka laju iesaistīšanās
Baznīcas dzīvē; evaņģelizācija, kas
vērsta uz katru pilsētas iedzīvotāju;
palīdzība nabadzīgajiem un slimajiem.
Viņš aicināja lajus un priesterus strādāt
kopā. 2009. gadā, atzīmējot Argentīnas
valsts
pastāvēšanas
divsimtgadi,
arhibīskaps H.M.Bergoljo aicināja
iesaistīties solidaritātes kampaņā, kuras
mērķis un aicinājums bija līdz
2016.gadam veikt 200 ţēlsirdības darbu.

Žēlsirdības apustulis.
Paradigmas maiņa
Ilgus gadsimtus kristīgā tradīcija
akcentēja grēka lielumu, cilvēka
atbildību Dieva priekšā un sodu.
Cilvēka niecība un grēka smagums
pret Dieva taisnīgajām dusmām.
Viduslaiku cilvēks no tumšiem
dziļumiem sauca uz Visvareno, kas mīt
tronī zēravu un ķerubu vidū, tāls,
neaizsniedzams un gaidīja dusmu
dienu, kad zeme sabruks pelnos un
nāks bargais Tiesnesis. Dieva vaigs ir
tumšs, pat baiss, tas nenoliecas pie
cilvēka. Kunga ţēlsirdības aspekts
palika dziļā apslēptībā, jo cilvēks
projicēja savas vardarbīgās tieksmes
Dieva tēlā, to izkropļojot.
Apgaismības laikmetā cilvēks,
sajutis
augošo
zināšanu
un
tehnoloģiskās varēšanas spēku, sāka
skriet prom no Dieva, pamest apnikušo
Tēva namu.

Speciālizdevums 2018.gada 23.septembris

Pāvests Francisks ir saskatījis šo
dziļā apslēptībā dīgstošo jaunas
evaņģelizācijas sēklu – iespēju atklāt
cilvēkiem Dieva ţēlsirdīgo vaigu,
mīlošo Tēva sirdi. Lai vadītu cilvēkus
šajā Mūţīgās Mīlestības mistērijā,
izsludinājis
2016.gadā
Dieva
Ţēlsirdības
gadu.
Sapratne,
piedošana, iejūtība, tuvība, mīlestība,
atvērtība. Šāds ir pāvesta vēstījums
visai Baznīcai, par kuru viņš saka, ka
tai jābūt kā „karalauka slimnīcai”, kas
sniedz palīdzību ievainotajiem. Tāpat
pāvests uzskata, ka Baznīcai „jāiziet
pie
cilvēkiem”,
uz
pasaules
perifērijām, par ko liecina arī viņa
ārvalstu vizīšu saraksts, ko dēvē par
„sirds ģeogrāfiju”. Te var piebilst, ka
arī pats pāvests nekavējas iet pie
Kunga ţēlsirdības troņa smelties Tēva
piedošanu, maigumu un spēku.
Gaidāmā pāvesta vizīte apliecina šo
viņa nostādni – arī Latvija ir Eiropas
Savienības ziemeļu nomale, un
zīmīgi, ka pāvests vienīgo Svēto Misi
Latvijā nesvinēs valsts politiskajā
centrā – Rīgā, bet gan tās garīgajā
centrā, katoļu svētvietā, Dievmātes
sanktuārijā Aglonā. Tātad arī valsts
mērogā pāvests no centra - Rīgas
dosies uz perifēriju - nomaļo Latgali,
kura tiek uzskatīta par nabadzīgu, bet
ir saglabājusi bagātību Dievā. Varbūt
ir jautājums – kāpēc tieši tur?
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Pāvests Francisks ir arī liels
Dievmātes godinātājs un Aglonā
atrodas Latvijas kā Marijas zemes
galvenā svētnīca.
1215.gadā pāvests Inocents III
oficiāli pasludināja Livoniju, kurā
ietilpst arī Latvijas teritorija, par
Dievmātes
valstību
(Terra
Mariana).
2018.gadā pāvests Francisks Marijai
veltītajā svētnīcā
atkal uzticēs
Latviju – Māras zemi un tās bērnus
viņas
maigajām,
dedzīgajām
aizlūgšanām un viņas Dēla spēkam
un Gudrībai.
Materiālu sagatavoja: pr. P.Kļaviņš
S.Jurgena
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