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TICĪBAS GADA SĀKUMS 

Svētais tēvs Benedikts XVI ar 2011.gada 11.oktobra apustulisko vēstuli Porta fidei 
ir pasludinājis Ticības gadu. Tas ir sācies 2012.gada 11.oktobrī, piecdesmitajā Vatikāna 
II vispārējā Koncila atklāšanas gadadienā, un noslēgsies 2013.gada 24.novembrī, mūsu 
Kunga Jēzus Kristus - Vispasaules Karaļa - lielajos svētkos. 

Šāds gads būs labvēlīga iespēja, lai visi ticīgie daudz dziļāk saprastu, ka kristīgās 
ticības pamatā ir „sastapšanās ar notikumu, ar personu, kas dzīvei piešķir jaunu 
apvārsni un līdz ar to izšķirošu virzību". Ticību, kas pamatojas uz satikšanos ar 
augšāmcēlušos Jēzu Kristu, ir iespējams atklāt no jauna visā tās spožumā un veselumā. 
„Arī mūsu dienās ticība ir dāvana, kas jāatklāj, jākopj un jāapliecina", lai Kungs „katram 
no mums piešķirtu spēju izdzīvot kristīgas esamības skaistumu un prieku". 

Ieteikumi 
Gatavojoties Ticības gadam, visi ticīgie ir aicināti uzmanīgi lasīt un pārdomāt 

Benedikta XVI apustulisko vēstuli Porta fidei. 
Draudzēs nepieciešama atjaunota apņemšanās izplatīt un izdalīt Katoliskās 

Baznīcas Katehismu vai citus piemērotus palīglīdzekļus ģimenēm - patiesajām mājas 
baznīcām un primārajām ticības tālāknodošanas vietām. Tas var notikt, piemēram, 
svētījot mājas, kristot un iestiprinot pieaugušos, laulībās. Tas varētu sekmēt katoliskās 
doktrīnas apliecināšanu un padziļināšanu „mūsu mājās vai mūsu ģimenēs, jo ikviens jūt 
stipru vajadzību labāk pazīt un nākamajām paaudzēm tālāk nodot ticību, kas pastāv 
vienmēr". 

Jāizmanto izdevība draudzēs un darba vietās veicināt tautas misijas un citas 
iniciatīvas, lai palīdzētu ticīgajiem atklāt Kristībā saņemto ticības dāvanu un atbildību 
tās liecināšanā, apzinoties, ka kristīgais aicinājums „pēc savas dabas ir apustulāta 
aicinājums". 

Visi ticīgie, aicināti atdzīvināt ticības dāvanu, varēs atrast izdevību pavēstīt 
personisko ticības un tuvāk mīlestības pieredzi dialogā ar brāļiem un māsām, pat ja tie 
pieder citām kristīgajām konfesijām, seko citām reliģijām, ir neticīgi vai vienaldzīgi. 
Šādā veidā atklājas vēlme, lai visa kristīgā tauta iesāk misiju starp tiem, ar ko dzīvo un 
strādā, apzinoties, ka ir saņēmusi „pestīšanas vēsti, kas jāpiedāvā visiem". 

Ticība ir „dzīves ceļabiedre, kas ļauj ar vienmēr jaunu skatienu ieraudzīt Dieva 
brīnumveikumus mūsu labā. Lasot vēstures laika zīmes šodienā, ticība liek katram no 
mums kļūt par dzīvu zīmi Augšāmceltā klātbūtnei pasaulē". Ticība ir vienlaikus 
personisks un kopīgs akts: tā ir Dieva dāvana, kas tiek izdzīvota lielajā Baznīcas kopībā 
un tai jātiek pavēstītai pasaulei. Ikviena Ticības gada iniciatīva vēlas sekmēt ticības 
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priekpilnu jaunatklāšanu un atjaunotu liecību. Šeit piedāvāto ieteikumu mērķis ir 
aicināt visus Baznīcas locekļus censties, lai šis Gads būtu par priviliģētu iespēju dalīties 
tajā, kas kristietim ir visdārgākais: Jēzū Kristū, kas ir cilvēka Pestītājs, Pasaules karalis, 
„ticības autors un pilnveidotājs" (Ebr 12,2).                                                                   
www.catholic.lv 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Oktobra mēnesis baznīcā ir veltīts 

Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Baznīca 
mūs aicina lūgties sv. Rožukroni. Mūsu 
draudzē lūgsimies kopā baznīcā 
rožukroņa lūgšanu sestdienās pēc sv. 
Mises un svētdienās pirms sv. Mises 
plkst. 10.20. Darba dienās aicinām 
ģimenes lūgties kopā rožukroni savās 
mājās. 

 Laulāto pāru ikmēneša tikšanās notiks 
nākamsvētdien, 21.oktobrī, pēc Sv.Mises 
draudzes namā. Esiet mīļi gaidīti arī tad, 
ja uz iepriekšējām tikšanās reizēm neesat varējuši ierasties. Pārrunāsim kādu laulāto 
dzīvēs aktuālu tēmu. Līdzi lūdzam paņemt groziņu kopīgam tējas galdam. 

 Trešdienās plkst. 19.00 mūsu draudzē notiek Alfa kursa nodarbības, info Ģirts 
tel.29614492 

 Šodien pēc sv. Mises notiks eksperimentālā šūniņa visiem interesentiem. Laipni aicinām 
visus piedalīties!  

 Nākamajā svētdienā, 21.oktobrī, katoļu baznīca svin Misijas svētdienu. Īpaši domāsim 
savās lūgšanās par visiem misionāriem, kas strādā misijas valstīs.  

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais Mieram tuvu u. c. grāmatas! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 Trešdienās plkst. 15.00 turpinās skolotāju lūgšanu grupa. 
 Piektdienās plkst. 14.30 – 15.00 sākumskolas skolēnu adorācija. 
 24.oktobrī skolas rožukronis kapelā plkst. 9.00. 

 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 skola 5.-8.kl. 
P –  10.30 skola 9.-12.kl. 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm + rožukronis 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 
         10.20 – rožukronis 
       11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

