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Mīlestības pieskāriens
Šodien evaņģēlija lasījumā mēs
tiekamies ar Jēzu, kas dziedina
spitālīgu cilvēku. Spitālība Bībelē
tiek uztverta kā nolādēšana, kā
Dieva sods. Spitālīgs cilvēks bija kā
dzīvs
līķis.
Spitālīga
cilvēka
dziedināšana
ir
līdzīga
augšāmcelšanai. Un to var izdarīt
tikai Dievs. Piemēram,
Vecajā derībā slimais
Naamans
lūdza
dziedināšanu; Israēla
ķēniņš atbildēja: Vai
tad es esmu Dievs, ka
varu nokaut un atkal
atdzīvināt, ka viņš pie
manis atsūta kādu vīru,
lai es to atbrīvotu no
viņa spitālības... (2.
Ķēniņu 5, 7) Evaņģēlija lasījumā
Jēzus dziedina no spitālības, tas
norāda uz Jēzus dievišķību.
Spitālīgajiem bija jādzīvo atsevišķi –
viņi bija atdalīti no sabiedrības, no
ģimenēm utt. Šodien varam
spitālību salīdzināt ar vēzi un AIDS
vienlaicīgi. Spitālība bija kā nāves
soda spriedums, dzīves pavadīšana
ārpus sabiedrības. Tas nozīmē, ka
nesāpēja tikai miesa, bet vēl vairāk
ievainota bija dvēsele. Spitālīgs
cilvēks nebija pilntiesīgs cilvēks.

Šodienas lasījumā slimajam cilvēkam
bija liela ticība – viņš ticēja, ka Jēzus ir
Dievs un var dziedināt.
Viņam bija ne tikai ticība, bet arī liela
pazemība – viņš neprasīja, lai Jēzus
pieskaras, bet lūdza tikai pieskarties
drēbēm (kā sieviete ar asiņošanu – Mk
5, 28), jo tādiem cilvēkiem bija aizliegts
aiztikt
veselus
cilvēkus;
viņš
nejautāja pēc Jēzus
vārdiem, (kā romiešu
kareivis – Mateja 8,
8), bet lūdza tikai
Jēzus labo gribu. Viņš
pats sevi atdeva
Jēzus gribai: Ja tu
gribi, tu vari mani
šķīstīt.
Jēzus
nebaidījās
pieskarties
spitālīgajam. Jēzus ar pieskārienu
dziedina ne tikai miesu, bet arī dvēseli.
Arī mēs varam mazliet padomāt. Vai
mēs cenšamies dot citiem mīlestības
pieskārienus?
Vai mēs
spējam
pieskarties bezpajumtniekam..
Lai Jēzus mums visiem dod dāvanu ar
mīlestību dziedināt ievainotu cilvēku!
pr. Pēteris Alusiks

13.02. pirmdiena
Sv. Kirils un sv. Metodijs
14.02. otrdiena
15.02. trešdiena
16.02. ceturtdiena
17.02. piektdiena
18.02. sestdiena
Parastā liturģiskā laika
7.svētdiena
19.02. svētdiena

18:00 slavēšana
18:30 Sv. Mise
19:00 katehēze
10:30 Sv. Mise
10:30 Sv. Mise ar skolēniem
10:30 Sv. Mise
10:30 Sv. Mise ar skolēniem
11:00 – 19.00 adorācija
09:00 – Sv. Mise ar laudēm
09:30 – 10:50 adorācija + grēksūdzes
11:00 SV. MISE

DRAUDZĒ :
 Šodien pēc Sv. Mises šūniņu atbildīgo un līdzatbildīgo tikšanās.
 Trešdienās plkst 19:00 turpina notikt Alfas kurss mūsu draudzes namā. Visi
mīļi aicināti pievienoties! Vairāk info – Ģirts 22334451
 Ceturtdienās plkst. 18:30 saderināto vakari mūsu draudzes namā.
 Rīgas sv. Jēkaba katedrāles jaunieši ielūdz 18.februārī plkst. 21.00 uz Deju
vakaru. Vairāk info pie ziņojuma dēļa.
 Aicinām grāmatu galdā iegādāties ekumenisko kalendāru 2012.gadam, kā arī
citas labas grāmatas un avīzes!
RKĢ :
 Trešdienās plkst. 15.00 priesteru mājā notiek skolotāju lūgšanu grupas
tikšanās.
 13.02.-17.02. svešvalodu nedēļa. Skolā viesosies Sanktpēterburgas POCT
skolas pārstāvji.
 18.02. aizgavēņa pasākums. Tiksimies plkst.11.00 draudzes mājā,
piedalīsimies konkursos un pavadīsim šo dienu kopā!

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, mises
intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c.

