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Sv. Mises vērtība 
Jēzus Kristus ir nācis pasaulē, lai 
samierinatu cilvēku ar Tēvu. Viņš ar 
Savām asinīm pie krusta samaksāja par 
mūsu grēkiem. Bet Viņa upuris nav 
tikai vēsturiski notikumi, kas notika 
pirms daudziem gadiem. Tas ir upuris, 
ko Baznīca vienmēr saistīs ar altāri. Šo 
upuri jau paredzēja pravietis Maleahijs: 
visās malās Mans Vārds tiks godināts 
ar kvēpināmo un šķīstu ēdamo upuri, 
jo Mans Vārds kļūs augsts un varens 
tautu starpā, saka Tas Kungs Cebaots. 
(Mal 1,11) Sv. Mise ir ne tikai piemiņa, 
tas ir "klātesošs" Jēzus upuris. 
Katoliskās baznīcas katehisms saka: 
"Euharistijā Kristus dod šo pašu Miesu, 
kuru Viņš mūsu dēļ atdeva uz krusta; 
tās pašas Asinis, kuras Viņš izlēja par 
daudziem grēku piedošanai.”(KBK 
1365) Praksē tas nozīmē, ka, ja es 
piedalos sv. Misē, tad es esmu bijis zem 
Jēzus krusta Golgātā. Un, ja ar Jēzus 
ciešanām saistīju savas lūgšanas, tad 
caur priestera upuri Glābējs Kristus sevi 
upurēja manos nodomos. “Kristus 
upuris un Euharistijas upuris ir viens 
vienīgs upuris. Tas ir viens un tas pats 
upuris, un tas ir tas pats, kas tagad 
upurē ar priesteru starpniecību un kas 
toreiz sevi upurēja uz krusta, atšķiras 

tikai upurēšanas veids. Šajā dievišķajā 
upurī, kas tiek upurēts Sv. Misē, ir 
klātesošs un bez asinis izliešanas tiek 
upurēts Tas pats Kristus, kurš uz krusta 
altāra, asinis izejot, pats sevi 
uzupurēja, tādēļ šis upuris mūs patiesi 
šķīstī.“ (KBK 1367) Mēs varam teikt, ka 
Sv. Mise ir vislielākā un visstiprākā 
lūgšana, kādu mēs varam veltīt Dievam 
Tēvam. Sv. Misē priesteris var upurēt 
mūsu nodomā Jēzus Kristus bezasins 
upuri, un tādējādi varam no tās 
smelties neizsmeļamu garīgu dārgumu. 
Tā ir sena Baznīcas tradīcija upurēt sv. 
Misi par mirušo dvēselēm - tā ir 
vislielākā garīgā dāvana, ko mēs varam 
viņiem nosūtīt. Tāpat mēs varam 
upurēt Sv. Misi par veselību un svētību 
cilvēkiem, kuri ir slimi. Arī ar Sv. Misi 
pateikties par Dieva žēlastību mūsu 
dzīves jubilejās (laulības utt.). Tādā 
veidā visa mūsu draudzes kopiena 
priestera kalpojumā upurē Kristu Svētā 
Gara klātbūtnē Debesu Tēvam. Sv. Mise 
ir mūsu viscienījamākā priesteriskā 
kalpošana, ar kuru mēs, priesteri, 
vēlamies svētīt jūs visus! 
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Sv. Kozma un  
sv. Damiāns 

26.09. pirmdiena 

07:30 – laudes   

07:45 – Sv. Mise ________ 
18:00 – Slavēšana 
18:30 – Sv. Mise _______ 

 

Sv. Vincents de Pols 

27.09. otrdiena 

07:00 – adorācija; 07:30 – laudes   
07:45 – Sv. Mise ________ 

 

28.09. trešdiena 07:50 – laudes 

08:15 – Sv. Mise ar skolniekiem 1.-4.kl. _______ 

 

Sv. erceņģeļi Miķelis,  
Gabriēls un Rafaēls 
29.09. ceturtdiena 

07:30 – laudes   

07:45 – Sv. Mise ________ 
18:00 - adorācija 

18:30 - Sv. Mise ________ 

 

Sv. Hieronīms 

30.09. piektdiena 

07:30 – laudes   

07:45 – Sv. Votivmise vissv. Jēzus sirds godam 

08:15 – 19:00 – adorācija 

10:30 – Sv. Mise ar skolniekiem 5.-12.kl. ________ 

 

Sv. Terēze  
no Bērna Jēzus 
1.10. sestdiena 

09:00 – Sv. Mise ar laudēm __________ 
10:00 – sv. rožukronis 

20:00 - slavēšana ar evaņģelizācijas skolu 

 

 
DRAUDZES SVĒTKI  

 
2.10. svētdiena 

 

09:00 – 10:50 – adorācija + grēksūdzes 
10:00 – sv. rožukronis 

11:00 – SV. MISE ___________ 
Pēc - Konference un izstāde par Sv. Terēze no Bērna Jēzus 
Draudzes namā + agapē 

 

DRAUDZĒ : 
 No 30. septembra līdz 2. oktobrim mūsu draudzes svētki! 
 Svētdienās jau notiek svētdienas skola bērniem Pirmās Komūnijas 

saņemšanai. Aicinām pieteikt bērnus! 
 15., 16.oktobrī Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmas formācija. Visi 

laipni aicināti piedalīties! 
 Oktobris – sv. rožukroņa mēnesis, oktobrī mūsu draudzē katru sestdienu un 

svētdienu sv. rožukroņa lūgšana. Aicinām ģimenēs katru dienu kopīgi lūgties 
sv. rožukroni!  

RKĢ: 

 RKĢ aicina sirdī jaunus un atraktīvus cilvēkus darboties Jauniešu brīvā laika 
centrā! Esam atvērti visām Jūsu idejām! Diāna – 26394426. 

 
Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

http://www.catholic.lv/

