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Atceries, cilvēk, ka esi puteklis 
un par putekļiem pārvērtīsies. (Rad 3,19) 

DIEVKALPOJUMI  
MŪSU DRAUDZĒ 

P –  10:30; 18:00slavēšana 
18:30; 19:00 katehēze 

O –  10:30 
T –  10:30 skola 1.-4.kl. 
C –  10:30 
P –  10:30 skola 5.-12.kl. 
  11:00 - 19:00 adorācija 
Se –  9:00 ar laudēm 
Sv –  9:30 - 10:50 adorācija  

11:00 draudzes mise 

 
Trešdien, 22.februārī, 

sāksim jauno liturģisko laiku – 
gavēni. Šis laiks ir piemērots, 
lai mēs sagatavotos 
Lieldienām. Bez Lieldienu 
svinēšanas gavēnim nebūtu 
jēgas. Lieldienās mēs svinēsim 
Jēzus Kristus pestīšanas 
noslēpumu. Jēzus ir atnācis 
pasaulē, lai glābtu grēcīgo 
cilvēku, lai viņam dotu iespēju 
atbrīvoties no grēkiem un sākt 
jaunu dzīvi Dieva klātbūtnē. 
Bet galvenais priekšnosacījums 
Jēzus pestīšanas pieņemšanai 
ir atgriešanās savā sirdī. Bez 
mūsu nožēlas nav iespējams 
saņemt Dieva piedošanu.  

 

 Gavēnis ir laiks, kad vairāk nekā citās 
dienās Baznīca mums atgādina par mūsu atkarību 
no Kunga. Mēs esam Dieva radība, un Viņš ir 
mūsu Radītājs. Esam no putekļiem radīti, un par 
putekļiem mēs pārvērtīsimies. Esam pārejoši. 
Katram no mums ir dots dzīves laiks, kas vienā 
dienā beigsies. Un mums būs jāstāv Dieva tiesas 
priekšā un jānorēķinās par visas savas dzīves 
domām, vārdiem un darbiem.  
 Tāpēc pelnu dienā garīgie gani sv. mises 
laikā svētīs pelnus un katram ticīgajam baznīcā 
esošam cilvēkam atzīmēs uz pieres krusta zīmi, 
sakot: Atceries, cilvēk, ka esi puteklis un par 
putekļiem pārvērtīsies, jeb Nožēlojiet grēkus un 
ticiet Evaņģēlijam. Lai šis gavēnis mums visiem 
nes atgriešanās augļus un lai mūs visus tuvina 
Kungam!  

pr. Pēteris Alusiks 
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20.02. pirmdiena 

10:30 Sv. Mise                   
18:00 slavēšana 
18:30 Sv. Mise 
19:00 katehēze 

 

Sv. Pēteris Damiāns 
21.02. otrdiena 

10:30 Sv. Mise  
 

PELNU TREŠDIENA,  
LIELĀ GAVĒŅA SĀKUMS 

22.02. trešdiena 

10:30 skolas Sv. Mise (pelnu svētīšana) 
17.30 adorācija 
18:30 Sv. Mise (pelnu svētīšana) 

 

Sv. Polikarps 
23.02. ceturtdiena 

10:30 Sv. Mise  
 

24.02. piektdiena 
10:30 Sv. Mise ar skolēniem 
11:00 – 19.00 adorācija  

 

25.02. sestdiena 09:00 – Sv. Mise ar laudēm  

Gavēņa laika 1.svētdiena  
26.02. svētdiena 

09:30 – 10:50 adorācija + grēksūdzes 
11:00 SV. MISE ar bērniem 

 

 

DRAUDZĒ :  
 Trešdien sākas gavēnis. Stingrā gavēņa diena – bez gaļas un bez izklaidēm. 
 Trešdienās plkst 19:00 turpinās Alfa kurss mūsu draudzes namā. Visi mīļi 

aicināti pievienoties! Vairāk info – Ģirts tel. 22334451 
 Ceturtdienās plkst. 18:30 saderināto vakari mūsu draudzes namā. 
 Kopienas Chemin Neuf, Net for God ikmēneša tikšanās notiks 26.februārī 

plkst. 16.00. Šoreiz skatīsimies filmu par Tēvu Pedro „Šie mani vismazākie 
brāļi”. Visi esat mīļi aicināti, lai kopā slavētu Kungu, lūgtos, noskatītos filmu 
un dalītos par tajā redzēto.. 

 
RKĢ : 
 Trešdienās plkst. 15.00 priesteru mājā notiek skolotāju lūgšanu grupa.  
 24.februārī – Garīga pēcpusdiena skolotājiem.  
 

  

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