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SKATIENS UZ DEBESĪM
 

Ticības 
apliecinājumā mēs 
lūdzamies: Es ticu uz ... 
svēto.. baznīcu. Tomēr 
bieži grēkojam, un grēki 
parasti aizēno šo svētumu. 
Bet tas ir atkarīgs no tā, ko 
mēs meklējam. Ja 
meklējam ļaunumu, 
atradīsim to. Bet, ja 
meklējam labo, atradīsim 
Baznīcā daudz svētu 
cilvēku. Šajās dienās mēs 
esam aicināti skatīties uz Debesīm, kur 
mūsu brāļi un māsas ticībā jau sasnieguši 
savu mērķi. Pirmais novembris ir Visu 
svēto diena, kurā pieminēsim visus tos 
svētos, kuriem nav īpašas piemiņas 
dienas baznīcas kalendārā. Tā būs laba 
iespēja pārdomām par svētumu un 
lūgšanai, lai izlūgtos viņu aizbildniecību 
mūsu ceļā pie Dieva. 1.novembrī Katoļu 
baznīcā ir lieli svētki, un baznīca prasa 
mums piedalīties sv. Misē. 
 Visa Kristus baznīca sastāv no trim 
daļām: Mēs šajā zemē veidojam tā 
saucamo svētceļnieku baznīcu; svētie, kas 
jau ir debesīs ir pagodināto baznīca. Un 
ciešamu baznīca ir mirušie, kas vēl ir 
šķīstītavā un gatavojas, lai varētu nonākt 

Dieva vaiga priekšā 
debesīs. Mēs ticam, ka 
visas šīs trīs daļas veido 
vienu lielu Kristus ģimeni, 
kur visi locekļi ir 
savstarpēji saistīti un cits 
citam var palīdzēt. 
 Otrajā novembrī 
svinēsim Mirušo piemiņas 
dienu – dvēseļu dienu, 
kad sevišķi pieminēsim tos 
mūsu brāļus un māsas, 
kas ir aizgājuši no šīs 
pasaules. Mēs lūgsimies 

par viņiem un centīsimies izmantot 
izdevību ar savām lūgšanām nopelnīt 
viņiem atlaidas, lai varētu ātrāk nokļūt 
debesīs.  

 Mūsu draudzē 2.novembrī 
svinēsim sv. Mises (plkst. 10.30 un 
18.30), kad aizlūgumos pieminēsim viņu 
vārdus. Līdz tam laikam jūs varat 
sakristejā pie priestera pieteikties un 
uzrakstīt savu mirušu tuvinieku vārdus, 
par kuriem lūgsimies šajās sv. Misēs. Un 
turklāt mēs varam no 1. līdz 8. 
novembrim katru dienu izlūgt mirušajiem 
atlaidas. Ir jālūdzas Tēvs mūsu, Es ticu, 
jāpieņem tajā dienā Euharistija un 
jāpaliek žēlastības stāvoklī. 

Pr. Pēteris Alusiks 
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Kas ir atlaidas? 

 "Atlaida ir laicīgā soda atlaišana Dieva priekšā par grēkiem, kuru vaina ir jau izdzēsta. Noteiktos 

apstākļos to saņem kristietis, kurš ir attiecīgi noskaņots, pateicoties Baznīcas darbībai, kura kā 

pestīšanas augļu dalītāja ar savu varu piešķir un piemēro gandarīšanas augļus no Kristus un svēto, kuri 

par mums gandarījuši, nopelnu krātuves." "Atlaida ir daļēja vai pilnīga atkarībā no tā, vai tā daļēji vai 

pilnīgi atbrīvo no laicīgā soda, kas pienākas par grēkiem." "Jebkurš ticīgais var iegūt atlaidas [..] sev 

pašam vai arī piemērot tās mirušajiem." (Katoliskas baznīcas katehisms 1471) 

 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Ceturtdien, 1.novembrī, baznīca svin Visu 

svēto svētkus. Katoļiem ir jāpiedalās svētajā 
Misē.  

 Piektdien, 2.novembrī, Mirušo piemiņas 
dienā aizlūgsim par mirušajiem radiniekiem 
un tuviniekiem.  

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

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais 
Mieram tuvu u. c. grāmatas! 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 Trešdienās plkst. 16.00 turpinās skolotāju lūgšanu grupa. 
 No 29.oktobra līdz 2.novembrim rudens brīvdienas. 
 8.novembrī vecāku konference. 
 9.novembrī Mārtiņdienas gadatirgus. 

 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 
Ceturtdien 1. XI. –10.30 un 18.30 
Piektdien 2. XI. –  10.30 un 18.30 
        11.00 – 18.30 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 
       11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

