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PASAULES MISIJU DIENA 
Kā parasti priekšpēdējā oktobra svētdiena ir veltīta misiju darbiem pasaulē. Šajā 

dienā katoļu baznīca īpaši lūdzas par visiem misionāriem – priesteriem, ordeņu māsām 
un lajiem, kas strādā misiju valstīs un tur sludina Evaņģēliju, vai vienkārši ar mīlestības 
darbiem cenšas norādīt uz Jēzu.  

Pāvests Benedikts XVI 
vēstījumā misiju svētdienai 
šajā gadā minēja sv. Jāņa 
evaņģēlija fragmentu par Jēzus 
tikšanos ar Samarijas sievieti 
pie akas. Citējot sv. Augustīna 
vārdus, teica: „Ko citu varēja šī 
samārijas sieviete darīt, kad 
pieņēma sirdī Kungu, nekā 
atstāt uz vietas savu ūdens 
trauku un skriet sludināt 
pārējiem Labo vēsti.” 
Satikšanās ar Jēzu kā dzīvu 

personu, kas mierina dvēseles slāpes, nevar nevest pie ilgām dalīties ar pārējiem šajā 
priekā ar Viņa klātbūtni un iepazīstināt citus ar Jēzu, lai visi varētu baudīt šo prieku. 
Pāvests vēstījumā pauž savu vēlēšanos, lai prieks, ko bija nogaršojusi šī sieviete un ar 
kuru viņa uzreiz dalījās ar saviem tuvākajiem, lai šis prieks ielīksmotu arī mūsu sirdis un 
mūsos mudinātu vēlmi dalīties savā priekā pieredzē ar Kristu. 

Šodien mēs īpaši gribam atbalstīt misiju darbus pasaulē un arī paši izplatīt 
evaņģēlija vēsti mūsdienu sabiedrībā. Katrs no mums var darīt daudz. Visvairāk varam 
darīt ar savas dzīves piemēru, ja mana dzīve norāda uz Jēzu. Varam arī savus 
ikdienišķos upurus un sāpes veltīt Dievam misiju nodomā. Varam lūgties par 
misionāriem un viņu palīgiem misiju zemēs. Mūsu skolas un draudzes aizbildne svētā 
Terēze no Bērna Jēzus kļuva par misiju aizbildni, lai gan pati nav bijusi ārzemēs un nav 
strādājusi misijās. Bet ar savām lūgšanām un upuriem izlūdza no Dieva tās žēlastības, 
kas tieši tajā laikā un vietā bija vajadzīgas. Arī mēs šodien pieliksim klāt kaut ko no 
sevis, lai Dieva valstība tuvinātos cilvēkiem! 

Pr. Pēteris Alusiks  
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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 
šodien, 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 katoļu baznīca svin Misiju svētdienu. Īpaši domāsim savās lūgšanās par visiem 
misionāriem, kas strādā misiju valstīs.  

 28.oktobrī plkst. 13.30 draudzes mājā Net for God  aicina noskatīties filmu „Tāpēc, ka 
viņas ir daudz mīlējušas”, Tēvs Latasts. Ar šo filmu Net for God aicina iepazīt Betānijas 
dominikāņu māsu aicinājumu, viņu harizmas skaistumu. Šī reliģiskā kopiena darbojas 
vairākās Eiropas valstīs un kontemplatīvai dzīvei apvieno sievietes ar dažādu dzīves 
pieredzi. Pirms filmas - slavēšana; pēc filmas – savstarpēja dalīšanās. Info: Arnolds – tel. 
29474774, Inese – tel. 29121671 

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

RKĢ 
 Trešdienās plkst. 16.00 turpinās skolotāju lūgšanu grupa. 
 Piektdienās plkst. 14.30 – 15.00 sākumskolas skolēnu adorācija. 
 24.oktobrī skolas rožukronis kapelā plkst. 9.00. 
 26.oktobrī Nakts ar grāmatu. 

 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/

