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KRISTUS – LABAIS GANS
Katru gadu 4.Lieldienu svētdienu mēs saucam par Labā Gana svētdienu.  

Tā ir laba iespēja apcerēt priesterisko kalpošanu un lūgties par saviem garīgajiem 
ganiem un par jauniem aicinājumiem uz priesterību.  

Lūgsimies šodien arī par galveno baznīcas ganu – pāvestu Benediktu XVI,  
kuram šajās dienās paliek 7 gadi Pētera krēslā.
 

Runājot par garīgajiem ganiem 
uzticēto uzdevumu vadīt Dieva tautu, 
Benedikts XVI atgādināja, ka tas ir 
„mīlestības kalpojums”. Priesteris ir 
aicināts dedzīgi un nesavtīgi rūpēties 
par sava Kunga ganāmpulku. Pats 
Kristus ir katra priestera paraugs. Viņš 
ir Labais Gans, kurš aicina cilvēkus 
sekot. Pāvests norādīja, ka šodien, 
dzirdot vārdu „autoritāte”, uzreiz 
domājam par 20.gadsimta 
diktatoriskajiem režīmiem, kas izcēlās 
ar patvaļīgu varu un pieprasīja no 
saviem padotajiem bezierunu 
paklausību. Taču autoritātei kristīgajā 
izpratnē ir pavisam cita nozīme. Tad, 
kad priesteri Kristus un Baznīcas vārdā 
vada ticīgos, tā ir nevis valdīšana, bet 
gan kalpošana – skaidroja Svētais 
tēvs. Veicot savu kalpojumu, priesteri 
ievēro cilvēka brīvību un cieņu, un 
rūpējas par katra pestīšanu. Ar savu 
nesavtīgo atdevi, viņi gādā par 
Baznīcas svētdarīšanu, vienības 
veicināšanu un patiesības izplatīšanu. 
Pāvests mudināja ņemt vērā, ka 

autoritātes īstenošana nekad nedrīkst 
būt par mērķi. Tā ir tikai līdzeklis. 
Mērķis ir persona, kas ir radīta pēc 
Dieva attēla un apveltīta ar 
neizmērojamu cieņu. Tam, kura rokās 
ir vara, jāgādā par cilvēka patieso un 
visaugstāko labumu.  
Kur šodien priesteris var smelties 
spēku sava kalpojuma veikšanai? – 
jautāja pāvests. Kur smelties garīgo 
spēku, lai pilnībā atdotu sevi savam 
ganāmpulkam? Atbilde ir tikai viena: 
Kungā Jēzū Kristū – atgādināja 
Benedikts XVI. Lai vadītu Dieva tautu, 
priesterim jādzīvo nemitīgā 
draudzības saiknē ar Kristu. Garīgais 
gans ir aicināts ik dienas aizvien labāk 
iepazīt savu Kungu un pilnībā izpildīt 
Viņa gribu. Priesteris tikai tad var 
veikt minēto uzdevumu, ja ļauj 
Dievam sevi vadīt un rāda labu 
priekšzīmi savam ganāmpulkam. 
Dziļajai saiknei ar Kristu jākļūst par 
viņa ikdienas spēka avotu. Viņš ir 
aicināts dzīvot ar stingru pārliecību, ka 
nav neviena cita skaistāka ceļa kā 
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Evaņģēlija sludināšana cilvēkiem, to 
stiprināšana ticībā un vadīšana pie 
Dieva. Pāvests atgādināja, ka no 
priestera paklausības Kristum būs 

atkarīga arī ticīgo paklausība savam 
ganam. Kristus vara izpaudās kāju 
mazgāšanā un sevis atdevē pie Krusta. 
Jēzus to darīja mīlestības dēļ. Tāpat arī 
priestera kalpojumam jābūt 
pastorālās mīlestības cauraustam – 
norādīja Svētais tēvs.  
Vēršoties pie ticīgajiem, Svētais tēvs 
lūdza tos atbalstīt gan viņu pašu, gan 
arī savus bīskapus un priesterus ar 
lūgšanām. Atgādināja, ka apustuļa 
Pētera pēctecis ir saņēmis īpašu misiju 
vadīt Baznīcu.  

(domas no vispārējas katehēzes pāvesta 
Benedikta XVI priesteru gadā - 26.5.10 ) 

 

  
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 Piektdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 priesteris būs pieejams biktskrēslā. 
Izsūdzēt grēkus varēs gan svētdienās kā parasti, gan arī  citā laikā pēc 
vienošanās ar priesteri.   

 Maijs ir mēnesis, kas veltīts Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Katru dienu pēc 
sv. mises kopā lūgsimies litāniju.   

 5.maijā, mēneša pirmajā sestdienā, pēc sv. mises rožukroņa lūgšana. 
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 17. – 20. maijs Viesojas sadarbības skolas Madonna della Neve sākumskolas 

skolēni no Adro, Itālija. 
 18. maijs – Mātes dienai veltīts pasākums.  
 18. maijs – pēdējais zvans.  
 26. maijs – Atvērto durvju diena. 
 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. 

 

 

 

 

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 

http://www.catholic.lv/

