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PIEŅEMT JĒZU SAVĀ SIRDĪ!
Priecīgais notikums, kad ar klusām gavilēm pilnām sirdīm mūsu draudzes bērni
kopā ar ģimnāzijas skolēniem pirmo reizi tiekas ar Jēzu Svētajā Komūnijā, ir klāt!
Mums, pieaugušajiem, un arī
bērniem, ir nepieciešamas attiecības
vienam ar otru, mēs meklējam viens otru
draudzībā. Kad bērni bieži tiekas ar rotaļu
biedriem, dzimst draudzība. Kad tiekamies
ar Jēzu, dzimst sadraudzība ar Dievu. Vai
tas nav brīnums! Jēzus vēlas mums dāvāt
savu draudzību. Jēzus kā draugs aicina
ikkatru uz tikšanos ar Viņu. Šī tikšanās
dāvā gaismu, kas palīdz mums saprast
pašiem sevi, pasauli, mūsu dzīves
uzdevumu. Šī patiesā tikšanās ar Jēzu
izgaismo visas pārējās tikšanās ar rotaļu
draugiem un tikai Kristū tās rod savu
patieso vietu.
Jēzus nemitējas aicināt arvien
jaunus Svētās Terēzes no Bērna Jēzus
draudzes bērnus. Viņš saka: „Nāc, seko
man!” Jēzus aicina bērnus nebaidīties un
nākt pie Viņa. Jēzus ir maiguma pilns pret
bērniem. Viņš nenosoda viņu niķus un
sliktos darbus, bet pacietīgi audzina būt
tīriem savās sirdīs un drosmīgi atzīties
savos pārkāpumos, mīlēt vienam otru, tā
uzsākot savas kristīgās dzīves ceļu. Vai tas
ir tik grūti? Kā to izdarīt?
Lūk, gandrīz visa mācību gada
garumā draudzes bērni ar interesi
piedalījās bērnu Svētajās Misēs, ko

organizēt bija iesaistījušies arī draudzes
jaunieši. Viņos pamazām ienāca Dieva
noslēpums – Ādama un Ievas dzīve
Ēdenes dārzā, Jēzus piedzimšanas
noslēpumainā gaisotne Bētlemes
kūtiņā, arī izpratne par grēku un
visbeidzot
prieks
par
Kristus
augšāmcelšanos un Jēzus apsolījums
nekad nepamest viņus – būt kopā
euharistiskās Komūnijas noslēpumā.
Dzīve Kristū rod savu pamatu
euharistiskajā Mielastā. Vai nav skaists
šis brīdis, kad bērni, ejot cauri kristīgās
dzīves
iniciācijas
pakāpēm,
ir
sagatavojušies nākt pie kopgalda Jēra
kāzu mielastā?
Atcerēsimies, ka Euharistija ir
Baznīcas dzīves sirds un virsotne. To
sauc arī par Komūniju jeb communio
(lat.), un šī vārda nozīme izsaka
vienotību, kopību un sadraudzību.
Tādēļ, pieņemot Jēzu euharistiskajā
Komūnijā, mēs nonākam vienotībā ar
Kristu un tiekam vienoti arī savā starpā
ar neredzamām Svētā Gara saitēm.
Euharistijas saņemšanas Komūnijā
galvenais auglis ir dziļā vienotība ar
Kristu Jēzu. Patiesi, Kungs saka: „Kas ēd
manu Miesu un dzer manas Asinis, tas

paliek manī un es viņā.” (Jņ 6,56)
Šodien četri Svētās Terēzes no
Bērna Jēzus draudzes bērni un vairāki
Katoļu ģimnāzijas bērni pieņem Pirmo
Svēto Komūniju, pieņem Jēzu savā sirdī.
Viņi gandrīz visu mācību gadu gatavojās
šim priecīgajam notikumam viņu dzīvē.
Dienu agrāk no rīta bērni kopā ar
vecākiem pulcējās kapelā, lai tiktos ar
Jēzus piedodošo mīlestību Izlīgšanas
sakramentā.
Pirms vienas nedēļas Dieva žēlsirdības
svētdienā
mēs
priecājāmies
par
svētgleznas atvēršanas svētkiem draudzes
bikts telpā. Tieši vietā, kur nākam nokratīt
savu grēku smagās nastas, Dieva
žēlsirdības svētglezna atgādina par Viņa
mīlestību un žēlsirdību. Bērni pēc
Izlīgšanas
sakramenta saņemšanas
atsaucas Kunga aicinājumu pieņemt Viņu
Euharistijas sakramentā, lai augtu ticības
dzīvē un turpinātu iet kristīgās dzīves ceļu,
uz ko mūs visus ir aicinājis Kristus.
Šodienas svētki ir svarīgs notikums

DIEVKALPOJUMI 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 – 09.00 ar laudēm
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija
11.00 draudzes sv. mise
katra bērna, ģimenes, draudzes un
visas Baznīcas dzīvē, jo vieno mūs visus
vienā Dieva mīlestības ģimenē.
Lai Kristības žēlastība sasniegtu savu
pilnību, lai mēs nemitīgi augtu ticībā Pirmās svētās Komūnijas pieņēmēju
aizbildne, Svētā Terēze no Bērna Jēzus,
lūdz Dievu par mums!

Ruta Dzilna,
svētdienas skolas skolotāja

DRAUDZES PAZIŅOJUMI
 Ar šo nedēļu priesteris katru piektdienu no plkst. 18.00 līdz 19.00 būs
pieejams biktskrēslā. Izsūdzēt grēkus varēs gan svētdienās kā parasti, gan arī
citā laikā pēc vienošanās ar priesteri.
RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA
 27.04. rekolekcijas skolotājiem – garīga atpūta un sirds ģenerālā tīrīšana.
 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.

