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Kristus augšāmcēlies! 

Jēzus Lieldienās ar pārliecību norāda uz 
savu Miesu, kas ir patiesi 
augšāmcēlusies, un norāda uz 
Svētajiem Rakstiem, kuru nozīme ir 
noslēpumaini saistīta ar šo 
augsāmcelšanās realitāti. Augšāmceltā 
Kristus maltīte kopā ar apustuļiem nes 

mums svarīgu vēsti attiecībā uz 
Euharistiju. Tā mums māca, ka 
maize ir patiesa Kristus klātbūtne un 
ka Jēzus pats dāvā sevi ticīgajiem un 
Baznīcai. 
„Šī ir mana miesa,“ ir saistība starp 
šiem Jēzus vārdiem un reālo Kristus 
miesu. Jēzus ne tikai parādās, bet 
arī ļauj, lai mācekļi Viņam pieskaras, 
aicina viņus to darīt.  Katrā 
Euharistijā mēs ieejam kontaktā ar 
augšāmcelto Kristu un klausāmies 
Viņa vārdu, kas mūs piepilda ar 
patiesu Augšāmceltā Kristus 
klātbūtni. Arī Dieva Vārds ir tik 
dzīvs, ka to var ēst, kā to saka 
pravietis Ecehiels. Tā nav tikai 
Kristus intelektuāla pazīšana, bet 
mūsu ievešana Dieva pilnībā, dzīvā 
Dieva klātbūtnē.  
Vairākas Augšāmcēlušās Kristus 
parādīšanās ir saistītas ar kopīgu 
maltīti ar apustuļiem. Šodienas 
evaņģēlijā lasām, ka  mācekļi Jēzum 
iedod gabalu zivs. Euharistijas 

sakraments mūs vieno ar Lieldienu 
noslēpumu. Euharistijā mēs redzam 
Kristus upura reaktualizāciju: Mana 
miesa.., kas atdota, manas asinis.., kas 
izlietas. Svētajā Misē mēs svinam 
Kristus upuri, bet ir pareizi redzēt 
Euharistijā arī Kristus augšāmcelšanās 
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reaktualizāciju. Euharistijā Jēzus mums  
sniedz sevi kā upura Jērs, savukārt, 
redzot Kristu augšāmcēlušos, 
saprotam, ka tā ir Viņa miesa un asinis, 
ko mēs ēdam un dzeram. 
Kristus Augšāmcelšanās mums atklāj, 
ka mūsu miesa un dvēsele ir radīta 
augšāmcelšanās realitātei. Mēs, brāļi 
un māsas, esam aicināti dzīvei, un 
mūsu gars, miesa un dvēsele ir radīti 
augšāmcelšanās brīnumam. 
 

PAZIŅOJUMI DRAUDZĒ 
 

 Rīt, 9.aprīlī, Otrajās Lieldienās no 9.30 adorācija un sv. Mise 11.00. 
 11.aprīlī 19.00 sākas jauna - eksperimentālā šūniņa.. 
 15.aprīlī - Dieva žēlsirdības svētdiena. Sv. Mises laikā pasvētīsim jauno Dieva 

žēlsirdības gleznu pie biktskrēsla. 
 15.aprīlī pēc sv. Mises Laulāto tikšanās.  
 22.aprīlī pl.11:00 mūsu skolas 2.klases skolēni saņems Pirmo Svēto komūniju 
 Pagājušajā svētdienā jūs upurējat Rīgas garīgajam semināram 426,64 Ls; 2 € 

un 0,2 GBP. Liels paldies viņu vārdā par jūsu ziedojumiem! 
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 

 No 15.04. RKĢ viesosies pārstāvji no Adro Madonna della Neve skolas Itālijā.  
 16.04. sāksies eksakto zinātņu nedēļa – eksperimentēsim, lauzīsim galvu 

dažādos uzdevumos, gūsim jaunas zināšanas! 
 27.04. rekolekcijas skolotājiem – garīga atpūta un sirds ģenerālā tīrīšana. 
 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. 

 

 

 

P – 10.30; 18.00 slavēšana 
       18.30; 19.00 katehēze 
0 –  10.30 
T –  10.30 (skola 1.kl. - 4.kl.) 
C –  10.30 
P –  10.30 (skola 5.kl. – 12.kl.) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se-  9.00 ar laudēm 
Sv – 9.30-10.50 adorācija 
        11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

