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KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA 
(šodien) 
Baznīca atceras Kunga Jēzus 
iejāšanu Jeruzalemē un šodien 
piemin šo notikumu visās sv. Misēs. 
Pirms mises Kristus ieiešanas 
Jeruzalemē piemiņai notiek svinīga 
ieiešana baznīcā. Ieiešanas laikā 
tiek dziedāts Hosanna dziedājums. 
Evaņģēlija lasījumā lasām par Jēzus 
ciešanām, šogad no sv. Marka. Ar 
Kunga ciešanu svētdienu sākas Lielā Nedēļa. 
LIELĀ CETURTDIENA (5.aprīlī) 
No rīta plkst. 9.00 katedrālē tiek celebrēta Hrizmas sv. Mise, kurā priesteriem 
pienākas koncelebrēt kopā ar savas diecēzes bīskapu. Šajā sv. Misē priesteri 
atjauno svētsolījumus.  
Vakarā plkst. 18.30 mūsu baznīcā tiks svinēta sv. Mise Kunga Pēdējo vakariņu 
piemiņai. Pēc sv. mises vienu stundu - adorācija. 
LIELĀ PIEKTDIENA –  
KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA (6.aprīlī) 
Šī ir viena diena gadā, kad baznīca nesvin svēto misi, jo šajā Dienā Kristus tiek 
upurēts pie Krusta. No ceturtdienas liturģijas līdz Lieldienu priekšvakaram 
liturģijai baznīca neizmanto zvanus un mūzikas instrumentus. Lielajā Piektdienā 
jāievēro stingrs gavēnis ēšanām, jāatturas no gaļas ēdieniem.  
Plkst. 14.00 kopā lūgsim krustaceļu. 
Plkst. 15.00 svinēsim Kunga ciešanu liturģiju. Visi liturģijas dalībnieki pagodina 
vienu un to pašu krustu, kurš tiek atsegts un pacelts adorācijas ceremonijas 
laikā. Ar krusta pagodināšanu varam saņemt pilnas atlaides. Ticīgie paliek pie 
Kunga kapa, apcerot Kristus ciešanas un nāvi.  
Pēc dievkalpojuma būs adorācija pie Kunga kapa līdz septiņiem. 
KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGĪLIJA (7.aprīlī) 
Plkst. 20.00 sāksim Lieldienu svinēšanu. Liturģijai ir 4 daļas: gaismas liturģija; 
vārda liturģija; kristību svinēšana un Euharistiskā liturģija.  
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Liturģija sākas ārā pie ugunskura, kur priesteris svētīs Lieldienu sveci, ar 
vārdiem Kristus gaisma ieies baznīcā, un tad sekos Lieldienu slavas himna. 
Dieva vārda liturģijā dzirdēsim trīs lasījumus no Vecās derības ar psalmiem un 
lūgšanām, svinīgi dziedāsim Alleluja, pēc tam sekos viens lasījums no Jaunās 
derības Evaņģēlija par Kristus augšāmcelšanos. Trešajā daļā dziedāsim Visu 
svēto litāniju, priesteris svētīs ūdeni, pēc tam kristīs jaunos baznīcas locekļus. 
Pēc ticības apliecinājuma turpinās svētā Mise parastā veidā.  
Pēc sv. mises draudzes mājā agape – kopīga draudzes Lieldienu svinēšana! 
 
KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA (8.aprīlī) 
Sv. mises sākumā plkst. 11.00 iesim ārā rezurekcijas procesijā svinīgi pasludināt 
Kristus augšāmcelšanos. Lieldienu sv. Mise ir vislielākie svētki liturģiskajā gadā, 
jo Jēzus augšāmcelšanās noslēpums ir mūsu ticības galvenais punkts. Jēzus 
uzvarēja nāvi, un mums visiem ir atvēris Debesu vārtus.  
Līdz 15.aprīlim baznīca svin Kristus augšāmcelšanās oktāvu, Lieldienu laiks 
turpinās 50 dienās pēc Lieldienām līdz Vasarsvētkiem (27.05.). Šinī laikā 
lūgšanas Kunga eņģelis vietā jādzied vai jārecitē Debess Karaliene, priecājies. 
 

PAZIŅOJUMI DRAUDZĒ 
 Kurss pieaugušajiem, lai sagatavotos sakramentiem, turpinās. Pieteikšanās 

un sīkāka informācija pie pr. Pētera (tel.28 470721). 
 Sestdien, 7.aprīlī, plkst. 9.00 – Rožukronis (1. mēneša sestdiena) 
 22.aprīlī mūsu draudzē būs Pirmās komūnijas svinēšana.   
 Šodien kolekte tiek vākta Rīgas garīgajam semināram. Liels paldies viņu 

vārdā par jūsu ziedojumiem! 
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 4.aprīlī notiks Skolēnu rekolekcijas:  

09.00 – 09.40  atgriešanās dievkalpojums 1.-4.klases 
10.00 – 10.30 atgriešanās dievkalpojums 5.-12.klases 
10.30 – sv. Mise  
12.30 – Skolas Krustaceļš 

 RKĢ meklē dārznieku sezonas darbiem uz pilnu slodzi! (Arnolds tel. 
29474774) 

 Aicinām jauniešus iesaistīties un darboties jauniešu brīvā laika centrā 
„Katakombas”! 

 

 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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