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RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS GADADIENA  
 

Šodien Latvijas baznīca svin Rīgas 
Metropolijas dievnamu iesvētīšanas 
gadadienu. Tā ir laba iespēja mazliet 
pakavēties un padomāt par baznīcām, kur 
mēs satiekamies ar Dievu.  

Baznīca ir Dieva nams. Īpaši šis 
apgalvojums ir spēkā tur, kur tiek glabāts 
Vissvētākais Sakraments – Jēzus maizes veidā 
klātesošs tabernākulos. Tas nozīmē, ka Dievs 
dzīvo starp mums. Viņš vienmēr grib būt 
cilvēkam tuvu. Jēzus sludināja, ka Dieva 
valstība ir tuvu. Viņš tiešām ir tuvu. Baznīcu 
zvani vienmēr mūs aicina uz tikšanos ar 
Dievu.  

Jau Vecajā Derībā cilvēks nesa Dievam 
savus upurus, lai samierinātu sevi ar Kungu. 
No Ābela līdz Jeruzalemes tempļa 
sabrukumam Vecajā Derībā cilvēks upurēja 
kaut ko no savām mantām – pārtikas upurus 
un dzīvniekus, it sevišķi jērus. Ar dzīvnieku 
asinīm bieži vien Vecās Derības priesteri 
apslacina ļaužu pulku, lai to atbrīvotu no 
grēkiem. Tieši upuru vajadzībām tika uzcelts 
templis Jeruzalemē Salamana karaļa 
valdīšanas laikā. Vecais templis bija jauno 

baznīcu pirmtēls. Jau tur Dievs bija klāt. Iesvētīšanas dienā Dievs mākonī nokāpa no 
Debesīm, lai parādītu savu klātbūtni.  

Katoļu baznīca ir īpaša vieta, kur sv. mises laikā tiek upurēts jauns upuris – Jēzus 
Kristus – Dieva Dēls, kuru svētais Jānis Kristītājs nosauca par Dieva Jēru, jo Viņš ir upuris, ko 
pasniedz pats Dievs Tēvs. Svētais Jānis saprata, ka Jēzū tiks īstenots jauns upuris, kas 
aizvietos visus Vecās Derības upurus. Tādēļ baznīca ir tik nozīmīga, jo tā ir īpaša vieta, kur 
tiek upurēts vislielākais brīnums. Dievs pats paklausa priestera vārdam un nokāpj uz altāra, 
lai dotu sevi cilvēkam. Tā ir vislielākā Dieva dāvana mums, jo vairāk nekā sevi pašu Viņš 
mums dot nevar.  
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Kristietis var lūgties vienmēr un visur, bet baznīca ir īpaša vieta - piemērota lūgšanai. 
Ir nepieciešams lūgties savās mājās ģimenes lokā, varam lūgties arī darba vietās, gan arī 
transporta līdzekļos un visur, kur mēs atrodamies. Bet baznīca ir Dieva nams, kur mēs 
satiekamies kā viena ģimene pie sava Tēva, kopā ar Dievmāti, līdz ar saviem sargeņģeļiem 
un svētajiem un piedalāmies liturģijā, un tādā veidā ņemam dalību debesu liturģijā.  

Lai Kungs katram no mums dod arvien lielākas ilgas pēc satikšanās ar Viņu 
dievnamos!  

pr. Pēteris Alusiks 
 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Šodien aicinām pēc sv. mises 

piedalīties ceļojumā Lēdmanē un 
atbalstīt Zilā krusta kopienas biedrus. 
Dievkalpojums  kopienā plkst. 14.00. 
Pieteikties varat pie Jāņa Logina.  

 No septembra gribam uzsākt Labā 
gana katehēzes mūsu draudzē. Aicinām 
tos, kas būtu gatavi palīdzēt šajā 
kalpošanā, pieteikties varat pie pr. 
Pētera! 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 24.-29.07. nometne 12-16 gadus veciem bērniem „Agape”  
 24.07.-3.08. Itālijas - Latvijas kopprojekts „Agape” 16-19 gadīgiem 

jauniešiem  
 Aicinām pierakstīties mūsu skolas un draudzes Svētceļojumam Rīga 

– Zilupe – Aglona 7. – 15.augustā.  
 

 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 
O – 10.30 
T –  10.30  
C –  10.30 
P –  10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + 

grēksūdzes 

         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

