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Rūpēsimies par to, ka mēs cits citā rosinātu mīlestību 
un labos darbus (Ebr. 10,24). 

Benedikta XVI 
vēstījums 2012. 
gada Lielajā 
gavēnī. Tā tēma - 
svētā Pāvila 
vēstules ebrejiem 

fragments: "Rūpēsimies par to, ka mēs cits 
citā rosinātu mīlestību un labos darbus" (Ebr. 
10,24). 
Lielais gavēnis dāvā iespēju no jauna 
pārdomāt par mīlestību, kas ir kristīgās dzīves 
centrs. Tas ir piemērots laiks, lai ar Dieva 
Vārda un sakramentu palīdzību, stiprinātu 
savu un kopienas ticību. Gavēnim jākļūst par 
lūgšanas un dalīšanās, klusuma un gandares 
laiku, lai sagatavotos Lieldienu noslēpuma 
svinēšanai. Benedikts XVI norāda uz 
aicinājumu «rūpēties», proti, būt atbildīgam 
par savu brāli. Grieķu vārds katanoein nozīmē 
uzmanīgi vērot, nebūt vienaldzīgam un 
saskatīt realitāti. Arī šodien pasaulē atskan 
Jēzus balss, kas aicina katru no mums 
rūpēties par savu tuvāko. Arī šodien Dievs 
mūs aicina būt par sava brāļa «sargu», veidot 
sirsnīgas attiecības un rūpēties par kopējo 
labumu. Dieva dotais mīlestības bauslis liek 
apzināties, ka esam atbildīgi par citiem, kuri, 
tāpat kā mēs, ir Dieva pieņemtie bērni. 
Rūpes par tuvāko liecina, ka vēlamies, lai 
viņam būtu labi ne tikai fiziskajā, bet arī 
morālajā un garīgajā plāksnē. Pāvests atzīst, 
ka mūsdienu kultūra ne vienmēr spēj atšķirt 
labo no ļaunā. Viņš atgādina, ka labais pastāv 
un uzvar, jo Dievs ir «labs un dara labu» (sal. 
Ps 119). Būt atbildīgam par savu tuvāko 
nozīmē darīt labu, cerot, ka arī viņš spēs 
atvērties labajam. Svētie Raksti brīdina no 
sirds nocietināšanās briesmām, jo tā sauktā 

«garīgā nejūtība» mums aizver acis uz citu 
cilvēku ciešanām.  

DIEVKALPOJUMI  
MŪSU DRAUDZĒ 

P –  10:30; 18:00 slavēšana 
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 sv. mise 
Vēstījumā pāvests norāda arī uz pienākumu 
izteikt aizrādījumu brālim, kas grēko. Baznīca 
māca, ka «aizrādīt grēciniekam» ir viens no 
žēlsirdības darbiem. Mēs nedrīkstam klusēt 
ļaunuma priekšā. Aizrādījuma mērķis nav 
pazemot, nosodīt vai apvainot. Tam vienmēr 
ir jāizplūst no mīlestības un žēlsirdības. 
Individuālisma pārņemtajā pasaulē 
nepieciešams no jauna atklāt brālīgā 
aizrādījuma nozīmi, lai kopīgi īstenotu 
aicinājumu uz svētumu. Ļoti svarīgi ir atklāt 
patiesību pašiem par sevi. Šī atklāšana 
palīdzēs pilnveidot dzīvi un rīkoties saskaņā ar 
Dieva gribu. Tāpēc ir vajadzīgs kāds, kas mūs 
mīl un koriģē, zina un atzīst, pieņem un 
piedot, tāpat kā to dara Dievs attiecība uz 
katru no mums. 
Rūpes par citiem ir pretstatā mūsdienu 
mentalitātei, kas uz dzīvi raugās tikai caur šīs 
zemes prizmu, aizmirstot par 
transcendentālajām vērtībām. Šāda 
sabiedrība pamazām kļūst vienaldzīga ne tikai 
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pret cilvēka fiziskajām ciešanām, bet arī viņa 
garīgajām un morālajām vajadzībām. Tā 
nedrīkst būt kristiešu kopienā, atgādina 
pāvests. Tāpat kā Kristus mācekļi, arī mēs caur 
Euharistiju esam vienoti ar citiem. Tāpēc viņu 
dzīve un viņu pestīšana ir saistīta ar mūsu 
dzīvi un mūsu pestīšanu. Baznīcā ticīgie ne 
tikai gandara un lūdz piedošanu par savu dēlu 
grēkiem, bet arī priecājas par tikumiem un 
mīlestības liecībām.  
Vēstījumā Benedikts XVI skaidro, ka vārdi 
«rosināt mīlestību un labos darbus» izsaka 
kopīgu ceļu uz svētumu. Laiks, ko esam 

saņēmuši kā dāvanu, mudina mūs īstenot 
labos darbus no mīlestības pret Dievu un 
tuvāko. Pateicoties tam, Baznīca aug un 
attīstās. Svētais tēvs atzīst, ka joprojām pastāv 
kārdinājums apspiest Garu un atteikties no 
«talantu izmantošanas», kas paredzēti mūsu 
un citu labumam. Citējot Jāņa Pāvila II 
apustulisko vēstuli «Jaunajā tūkstošgadē 
ieejot», Benedikts XVI uzsvēra, ka ir pienācis 
laiks tiekties uz kristīgās dzīves «augstāko 
pakāpi» (Novo millenio ineunte, 31). 
Vēstījums Lielajā gavēnī datēts ar 2011. gada 
3.novembri.

 

 
DRAUDZĒ :  
 Kopienas Chemin Neuf, Net for God ikmēneša tikšanās notiks šodien 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.. 

 27.februārī Rīgas garīgajā seminārā notiks priesteru konference. 
 Svētdien, 4.martā, pēc sv. Mises kapelā notiks 1.draudzes krustaceļa lūgšana.  
 Gavēņa laikā aicinu visus bērnus piedalīties mūsu bērnu gavēņa aktivitātēs – 

krāt lūgšanas, labos darbus un atteikšanās Bērnu upuru krājkasītē baznīcas 
priekšā. Pirms Lieldienām (25.03. – 5.gavēņa svētdienā) visus mūsu upurus 
dāvināsim Jēzum kā atvainošanos par mūsu grēkiem.  

 Trešdienās plkst 19:00 turpinās Alfa kurss mūsu draudzes namā. No 2. līdz 4. 
martam nedēļas nogale Bruknā. Vairāk info – Ģirts tel. 22334451 

 Ceturtdienās plkst. 18:30 saderināto vakari mūsu draudzes namā. 
 Grāmatu galdā varat iegadāties marta Mieram tuvu un citas labas grāmatas.  

 
RKĢ : 
 Trešdienās plkst. 15.00 priesteru mājā notiek skolotāju lūgšanu grupa.  
 2.martā notiks RKĢ Žetonu vakars. 
 9.martā no plkst. 17.00 līdz 18.00 baznīcā notiks Taizē vakars ar skolēniem. 

Pēc tam adorācija turpinās kā parasti līdz 19.00.  
 

  

 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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