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Advente un Ziemassvētki 2011 - kā Baznīcas aicinājums  

Jaunajai evaņģelizācijai visā pasaulē 
Pāvests Benedikts XVI ir definējis 
katoļu baznīcas uzdevumu jaunajam 
liturģiskajam gadam. Pāvesta 
sprediķotājs tēvs R. Kantalamesa 
izvēlējās 4 evaņģelizācijas ceļus 
četrām adventa nedēļām. Tos 
iespējams izlasīt internetā.  
Advente vispirms simbolizē otro 
Kristus atnākšanu.  Mēs gaidām to, 
kuram ir jānāk. Mums ir slāpes pēc 
Viņa atnākšanas, Mēs sludinām:  
„Nāc, Kungs Jēzu!”  
Vislabākais veids kā tuvināt Viņa 
atnākšanu ir sludināt labo vēsti sev 
un citiem, kā to darīja ganiņi, eņģeļi 
un austrumu gudrie Ziemassvētkos: 
“Mēs jums pasludinām lielu prieku, 
Viņš ir nācis miesā, Viņš ir mūsu 
vidū savā miesā, Viņš atnāks savā 
godībā.”  
Pāvests šajā gadā ir nodibinājis 
jaunu pontifikālo komisiju jaunajai 
evaņģelizācijai Romā, par kuru 
atbildīgs ir kardināls Fricihella. 
Lielajā sinodē Romā 2012.gadā 
svarīga tēma būs jaunā 
evaņģelizācija. 
Lūk, citāts no svētīgā Jāņa Pāvila II 
encikliskās vēstules “Kristus  Glābēja 

misija” 1990.gada decembrī, lai mūs 
pamudinātu kļūt par nobriedušiem 
kristiešiem:  
„Šī misija ir arvien aktuāla un mums 
tajā jāiesaistās ar visu mūsu spēku. 
Misija attiecas uz visiem kristiešiem. 
Misionārais dinamisms ir draudzes 
dzīvīguma zīme, un tās trūkums 
liecina par ticības krīzi. Ticība ir 
dzīva, ja tā tiek dota.. 
Tā ir primārā kalpošana, kas jāveic 
Baznīcai. Tikai misiju veidā kristiešu 
kopienā tiks izskausta šķelšanās un 
notiks iekšējā izaugsme. Sauklis 
varētu būt: visas baznīcas kalpo 
visas pasaules atgriešanai. 
Evaņģelizācijas aktivitātes ir 
visskaidrākā zīme ticības 
briedumam.” 
Lūk, aicinājums, lai patiesi 
piedzīvotu Adventi un 
Ziemassvētkus 2011.gadā un svētīgi 
sagaidītu un pavadītu 2012.gadu! 
Būsim nobrieduši kristieši! Pati 
skaistākā Baznīca pirmajos 
vasarsvētkos bija tukša augštelpa, jo 
visi kristieši bija uz ielām, lai 
pasludinātu labo vēsti! 

 Joseph Bastin 
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19.12. pirmdiena 18:00 slavēšana; 18:30 Sv. Mise; 19:00 katehēze  

20.12. otrdiena 07:30 laudes; 07:45 Sv. Mise  

21.12. trešdiena 07:50 laudes; 08:15 Sv. Mise ar skolēniem 1.-4. kl.                 

22.12. ceturtdiena 07:30 laudes; 07:45 Sv. Mise   

23.12. piektdiena 

07:30 laudes; 07:45 Sv. Mise 
08:15 – 19.00 adorācija;  
09:30 Sv. Mise ar skolēniem 5.-12. kl. 
17.00 – 19.00 grēksūdzes 

 

24.12. sestdiena 
17:00 Sv. Mise ar bērniem 
24:00 (00.00) Pusnakts Mise 

 

Ziemassvētki – 
Kristus piedzimšana 

25.12. svētdiena 

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

 

Otrie Ziemassvētki 
26.12. pirmdien 

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

 

DRAUDZĒ : 
 Aicinām pirms Ziemassvētkiem izsūdzēt savus grēkus. Piektdien 17.00-19.00 

vai citā laikā pēc vienošanās ar priesteri. Ir nepieciešams labi izmeklēt 
sirdsapziņu, piedot ienaidniekiem, pieņemt lēmumu laboties un no sirds 
pieķerties Jēzum.  

 Kopienas Chemin Neuf un Net for God aicina uz tikšanos šodien 16.00  
draudzes mājā. Skatīsimies filmu "Baltā roze". Visi mīļi aicināti!  

 Šodien pēc sv. Mises draudzes namā – šūniņu sadraudzība, visi laipni aicināti! 
Koncerts, filma un citas labas lietas! 

 Šonedēļ pabeigsim remontu. Paldies par jūsu ziedojumiem! 
 30.decembrī: 

08.15- 18.30 adorācija, aicinām gada nogali pavadīt Kunga klātbūtnē! 
18.30 gada pateicības sv. Mise 
19.00 koncerts – kamerkoris VOX animae 
Pēc koncerta agape (groziņi), atskats uz 2011.gadu, slavēšana, lūgšanas.. 

RKĢ : 
 Ar piparkūku smaržu un sirsnīgu Ziemassvētku noskaņu 22.decembrī plkst. 

11.30  atklāsim Labdarības tirdziņu. Aicināti piedalīties VISI – skolēni, vecāki, 
skolotāji .. – pārdodot pašu darinātas lietas un iegādājoties dāvanas un 
našķus. 

 Piektdien, 23.decembrī, pēc sv. Mises koncerts skolēniem draudzes namā. 

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

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko 
kalpošanu: kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, pasūtīt sv. 
Misi, kā arī par garīgām konsultācijām u.c. 

http://www.catholic.lv/

