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IR BEIGUSIES BĪSKAPU SINODE PAR JAUNO EVAŅĢELIZĀCIJU
Svētā Pētera bazilikā Benedikts XVI svētdien, 28.oktobrī, vadīja Bīskapu Sinodes par jauno
evaņģelizāciju noslēguma Svēto Misi. Pāvests norādīja uz Bīskapu Sinodes par jauno
evaņģelizāciju nozīmi. Jaunā evaņģelizācija attiecas uz visu Baznīcas dzīvi. Tā pirmām
kārtām attiecas uz pastorālo darbu, kuram jābūt Svētā Gara uguns stiprinātam, lai varētu
iedegt gaismu ticīgo sirdīs, lai viņi aktīvi piedalītos katoļu kopienas dzīvē, pulcētos kopā un
svinētu Kunga dienu, stiprinātos ar Dieva Vārdu un mūžīgās dzīves Maizi.
Benedikts XVI uzsvēra, ka Bīskapu
Sinodes laikā izcelti trīs svarīgi pastorālā
darba aspekti. Viens no tiem ir kristīgās
iniciācijas sakramentu padziļināšana.
Baznīcai jārūpējas par atbilstošu
katehēzi, lai palīdzētu bērniem un
pieaugušajiem sagatavoties Kristības,
Iestiprināšanas
un
Euharistijas
sakramentu saņemšanai. Ne mazāk
svarīgs ir arī Gandarīšanas sakraments - Dieva žēlsirdības avots.
Otrs aspekts attiecas uz misiju ad gentes. Baznīcas uzdevums ir sludināt pestīšanas vēsti
visiem, kuri līdz šim vēl nav iepazinuši Jēzu Kristu. Runa ir par vairākām valstīm Āfrikā,
Āzijā un Okeānijā.
Savukārt trešais aspekts attiecas uz visiem nokristītajiem, kuri nedzīvo saskaņā ar Kristības
solījumiem. Šādu cilvēku ir ļoti daudz visos kontinentos, īpaši tajās zemēs, kur valda
sekularizācija. Bez tradicionālām pastorālā darba metodēm Baznīcai, balstoties uz savu
pamatuzdevumu, jāprot izmantot arī jauni veidi, piemērojot tos dažādām kultūras
tradīcijām.
Euharististijas svinības noslēdzās ar mariānisko lūgšanu „Kunga eņģelis". Pāvests
atgādināja, ka evaņģelizācija ir visu kristiešu uzdevums. Tā liek kļūt dedzīgākiem ticībā,
mudina atjaunot sakramentālo dzīvi un praktizēt ticību, lai sniegtu liecību tiem, kuri ir
attālinājušies no Baznīcas. Tālāk arī atgādināja, ka trīs nedēļu ilgā Bīskapu Sinode kļuva par
ekleziālās kopienas pieredzi. Tā notika Ticības gada un Vatikāna II koncila atklāšanas
50.gadskārtas ietvaros.
„Īpaši nozīmīga bija svētīgā Jāņa XXIII un Dieva kalpa Pāvila VI piemiņa un Vatikāna II
koncila atcere. Tas palīdzēja apzināties, ka jaunā evaņģelizācija nav mūsu izgudrojums, bet
gan dinamisms, kāds pēdējos piecdesmit gados ir attīstījies Baznīcā. Sapratām, ka valstis
ar senām kristīgajām tradīcijām ir kļuvušas par „misiju zemēm". Šodien jāsludina
Evaņģēlijs sekularizētajā sabiedrībā. Tāpēc ir jāpalīdz visiem saprast, ka tikai Jēzus Kristus

ir katra laikmeta vienīgā un patiesā novitāte.
Benedikts XVI aicināja ticīgos aktīvi iesaistīties Baznīcas atjaunotnes darbā, lai garīgi
atjaunotu mūsdienu sekularizēto pasauli. Šī atjaunotne sākas no tikšanās ar Jēzu Kristu,
Viņa patiesību un žēlastību, Viņa „vaigu", kas ir tik cilvēcisks un reizē dievišķs un kurā
atmirdz Dieva noslēpums" - teica Svētais tēvs.
www.radiovaticana.org

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ

DRAUDZES PAZIŅOJUMI
P – 10.30; 18.00 slavēšana
 Laulāto pāru ikmēneša tikšanās notiks
18.30; 19.00 katehēze
nākamsvētdien, 18.novembrī, pēc Sv. O – 10.30
Mises draudzes namā. Pārrunāsim kādu T – 10.30 (skola 1.-4.kl.)
laulāto dzīvēs aktuālu tēmu. Līdzi lūdzam C – 10.30 (skola 5.-8.kl.)
paņemt groziņu kopīgam tējas galdam!
P – 10.30 (skola 9.-12.kl.)
 18.novembrī plkst. 15.00 draudzes mājā
11.00 – 19.00 adorācija
Net for God aicina noskatīties filmu „Miera Se – 09.00 ar laudēm
nesējs”, Niklaus no Flū. Niklaus no Flū Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes
(1417-1487)- dziļi garīgs cilvēks, kurš dzīvoja
11.00 draudzes sv. mise
vairāk kā pirms 500 gadiem un pasargāja
jauno Šveices konfederāciju no pilsoņu kara. Viņš kalpoja savai valstij kā algots
zemnieks, daudzbērnu ģimenes tēvs, valsts padomnieks un tiesnesis, pēc tam 20 gadus
dzīvoja, kā vientuļnieks, apmeties kādā aizā viena kilometra attālumā no savām mājām.
Pirms filmas - slavēšana; pēc filmas – savstarpēja dalīšanās. Info: Arnolds – tel.
29474774, Inese – tel. 2912167
 Vecākus ar bērniem, kas gatavojas Pirmās svētās Komūnijas saņemšanai aicinām uz
tikšanos sestdien, 24.novembrī. Plkst. 9.00 sv. Mise, pēc mises pasākums piemērots
gan vecākiem, gan bērniem. Atbildīgi pr. Pēteris, māsa Meinarda un katehēte Ruta.
 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 12.novembra – Humanitāro mācību priekšmetu nedēļa.
 16.-17.novembrī – Nedēļas nogale jauniešiem.
 30.11.-1.12. – skolotāju rekolekcijas.
 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.

