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Pasaules misiju diena

Sludināt Evaņģēliju - šis 
uzdevums ir paredzēts 
visiem cilvēkiem. Baznīca 
«savā būtībā ir misionāre, 
jo tās izcelsme meklējama 
Dēla un Svētā Gara misijā 
saskaņā ar Dieva Tēva 
ieceri» (V2K, AG 2). Tā ir 
«Baznīcai dota žēlastība 
un aicinājums, tās dziļākā 
identitāte. Baznīca eksistē tāpēc, lai 
evaņģelizētu» (Pāvils VI, EN 14). Tātad 
Baznīca nekad nedrīkst noslēgties sevī. 
Tā iesakņojas noteiktās vietās, lai 
dotos tālāk. Baznīcas darbība saskaņā 
ar Kristus vārdiem un Viņa dāvātās 
žēlastības un mīlestības iespaidā ir sevi 
darījusi pilnībā un patiesi klātesošu 
visiem cilvēkiem un visām tautām, lai 
tos vadītu Kristus ticībā (AG 5). 

Šis uzdevums nav zaudējis savu 
aktualitāti. Patiešām, «Kristus, 
Pestītāja, misija, kas ir uzticēta 
Baznīcai, vēl ne tuvu nav īstenota. .. ja 
paraugās uz cilvēci kopumā, kļūst 
skaidrs, ka šī misija vēl ir tikai 
sākumposmā un ka mums jāveltī visi 
savi spēki, lai tā tiktu īstenota» (JP II, 
RM 1). Mēs nevaram samierināties ar 
to, ka pēc diviem tūkstošiem gadu vēl 

joprojām ir tik daudz 
cilvēku, kuri nepazīst 
Kristu un nav dzirdējuši 
Viņa pestīšanas Vēsti. 

Un tas vēl nav viss. Arvien 
vairāk ir tādu cilvēku, kuri, 
lai gan ir saņēmuši 
Evaņģēlija Vēsti, to ir 
aizmirsuši un pametuši 
novārtā un vairs neatzīst, 

ka pieder Baznīcai; un daudzos 
mūsdienu kontekstos, arī tradicionāli 
kristīgā sabiedrībā, cilvēki negribīgi 
atveras ticības vārdam. Notiek kultūras 
izmaiņas, kuru pamatā ir arī 
globalizācija, dažādi idejiskie 
strāvojumi un valdošais relatīvisms. Šo 
izmaiņu rezultātā rodas tāda 
mentalitāte un dzīves stils, kas ignorē 
Evaņģēlija Vēsti, it kā Dievs 
neeksistētu, un kas slavina centienus 
sasniegt labklājību, viegli gūtus 
ienākumus, karjeru un panākumus kā 
dzīves mērķi, pat ja tādējādi cieš 
morālās vērtības.  

(Fragments no pāvesta Benedikta XVI 
vēstījuma Pasaules misiju dienai – 

23.10.2011. Viss vēstījums atrodams 
www.catholic.lv) 
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Sv. Antonijs  
Marija Karets 

24.10. pirmdiena 

18:00 – slavēšana  
18:30 – Sv. Mise 
19:00 – katehēze 

 

25.10. otrdiena 11:15 – Sv. Mise - skolotāju rekolekcijas    

26.10. trešdiena 
07:50 – laudes 
08:15 – Sv. Mise  

 

27.10. ceturtdiena 
07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise  

 

Sv. apustuļi 
Sīmanis un Jūda 
28.10. piektdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise  
08:15 – 19.00 - adorācija 

 

29.10. sestdiena 
09:00 – Sv. Mise ar laudēm  
Pēc – rožukronis 

 

Parastā liturģiskā laika 

31. svētdiena 
30.10. svētdiena 

09:00 – 10:50 – adorācija + grēksūdzes 
10:00 – rožukronis 
11:00 – SV. MISE  

 

 
DRAUDZĒ : 
 Turpinām rožukroņa mēnesi – aicinām lūgties kopā ģimenēs un baznīcā! 
 30.oktobrī sv. Mises laikā aicinām visus bērnus baznīcas priekšā, galvenokārt 

tos, kuri gatavojas 1.komūnijai!  
 30.oktobrī 16.00 kopienas Chemin Neuf, Net for God tikšanās,  

Skatīsimies filmu "Jūs dabūsiet spēku". 
Visi mīļi aicināti, lai kopā slavētu Kungu, lūgtos, noskatītos filmu un dalītos 
par tajā redzēto. 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! Turpinām remontu.. 
 2.novembrī – Mirušo piemiņas diena – jūs varat sakristejā pierakstīt savu 

mirušo radinieku vārdus, lai mēs visi kopā sv. Mises laikā lūgtos par viņu 
dvēselēm. 

 29.oktobrī 18:00 Āgenskalna baptistu baznīcā notiks „Pielūgsmes vakars“. 
 

RKĢ: 
 4.novembrī plkst. 15:30 Jauniešu centra „Katakombas” atvēršana. Aicinām 

piedalīties „Katakombas” aktivitātēs bērnus no 10 gadu vecuma un 
jauniešus. 

 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 
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