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Es ticu uz svēto sadraudzību, grēku piedošanu, 
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu 

Kad mēs katra svētdienas 
dievkalpojuma laikā kopā lūdzamies 
„Es ticu”, beigās sakām vārdus: „Es 
ticu uz svēto sadraudzību, grēku 
piedošanu, miesas augšāmcelšanos 
un mūžīgo dzīvošanu.” It īpaši šajās 
dienās, kad mēs izdzīvojam 
liturģiskajā kalendārā Visu svēto dienu 
un Mirušo piemiņas dienu, mēs varam 
labāk saprast šo ticības 
patiesību. Baznīca ir viena 
liela Dieva ģimene, arī pēc 
nāves mēs visi esam vienoti. 
Baznīca sastāv no trim 
savstarpēji vienotām daļām:        
1. Mēs, ticīgie un dzīvie, 
šajā pasaulē esam "svētceļnieku 
baznīca"; 2. Mūsu brāļi un māsas 
ticībā, kas pirms mums ir aizgājuši 
mūžībā, tās dvēseles, kas joprojām ir 
attīrīšanas stāvoklī (šķīstītavā), ir 
"ciešanu baznīca";             3. Debesīs 
uzņemtie svētie ir "pagodināto 
baznīca". Starp mums ir ne tikai 
neredzama saikne, bet notiek arī 
garīgu dāvanu apmaiņa. Mēs 
svētajiem lūdzam  palīdzību, un viņi 
palīdz mums ar saviem aizlūgumiem 
pie Debesu Tēva. Mēs lūdzam par 
mirušajiem, lai Kungs savā žēlastībā 
viņus ātrāk uzņem Debesīs, un tad 
viņi spēs aizlūgt par mums Tēva 
priekšā. Kad mēs ieiesim mūžībā, 
mums būs nepieciešamas uz zemes 

palikušo/dzīvo aizlūgšanas, lūgšanas 
un upuri, lai mēs varētu ar tīru dvēseli 
stāties Dieva priekšā.  

Svētā Gregora Lielā dzīvē, 
pirms viņš kļuva par pāvestu, ir kāds 
pazīstams stāsts. Pēc vecāku nāves 
viņš dzīvoja savu vecāku mājā līdzīgi 
kā klosterī kopā ar citiem brāļiem. 
Tajā laikā klostera dzīve bija vēl 

sākumā. Viens no viņa 
brāļiem mūkiem nomira un 
parādīja, ka nāves brīdī ir 
atradies grēka stāvoklī, un 
tādā atrodas arī vēl pēc 
nāves. Svētais Gregors 
lūdza svinēt 30 Sv. Mises 

trīsdesmit dienas par mirušo mūku. 
Pēc trīsdesmitās Sv. Mises mirušais 
parādījās savam brālim un teica, ka 
viņš jau ir paradīzē. Tā radās sena 
baznīcas tradīcija svinēt 
gregoriāniskas Sv. Mises. Katra Sv. 
Mise, kuru upurējam par mūsu 
mīļajiem, ir lielākā garīgā vērtība – 
caur priesteru rokām tiek upurēta 
Kristus Miesa un asinis Tēvam kā 
upuris par dvēseļu pestīšanu.  

Tādēļ mēs visi Dvēseļu dienā/ 
Mirušo piemiņas dienā  
pievienojamies lūgšanai par mūsu 
mirušajiem brāļiem un māsām, kas 
pirms mums ir iegājuši mūžībā. 

Dieva svētību vēlot -  
   Pr. Pēteris Alusiks 
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31.10. pirmdiena 
07:30 – laudes                               18:00 – slavēšana  
07:45 – Sv. Mise                            18:30 – Sv. Mise 
                                                         19:00 – katehēze 

 

Visu svēto diena 
1.11. otrdiena 

07:30 – laudes                     18.00 – adorācija, grēksūdzes 
07:45 – Sv. Mise                  18:30 – Sv. Mise 

 

Mirušo piemiņas diena 
2.11. trešdiena 

07:50 – laudes                     18.00 – adorācija, grēksūdzes 
                                               18:30 – Sv. Mise 
08:15 – Sv. Mise ar skolēniem 1.-4. kl.                

 

Sv. Mārtiņš de Porres 
3.11. ceturtdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise  

 

Sv. Kārlis Boromejs 
4.11. piektdiena 

08:15 – 19.00 - adorācija 
10:30 – Sv. Mise ar skolēniem 5.-12. kl. 

 

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

 

Parastā liturģiskā laika 

32. svētdiena 
6.11. svētdiena 

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

 

DRAUDZĒ : 
 Ticīgie var saņemt pilnas atlaides, kuras var upurēt tikai par mirušajiem, 

kuri:  
- laikā no 1. līdz 8.novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs  
kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās;  
- visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklēs  
baznīcu un tur lūgsies Kunga lūgšanu «Tēvs mūsu...» un «Es ticu...» 

 Lūdzam piedalīties iekšējās dziedināšanas apmācības seminārā 10 nedēļu 
programmā „Iesākumā”, vadīs „Dzīvības straumju” Eiropas atbildīgā Liza 
Ginese kopā ar vīru Krisu no Anglijas. Seminārs sāksies 4.11.2011 18:00; 
5.11. 10:00 Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes namā. Noslēgums 6.11. pēc 
sv. Mises. Tikšanās ar autori ceturtdien, 3.11., 19:00 Klostera ielā 4. stāvā. 

 Šodien, 30.oktobrī, 16.00 kopienas Chemin Neuf, Net for God tikšanās,  
Skatīsimies filmu "Jūs dabūsiet spēku". 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! Turpinām remontu.. 
 Līdz 2.11., Mirušo piemiņas dienai, jūs varat sakristejā pierakstīt savu mirušo 

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

http://www.catholic.lv/

