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SVĒTĀ ĢIMENE – MŪSU PARAUGS
 

Katru gadu pirmajā svētdienā pēc 
Ziemassvētkiem svinam Sv. Ģimenes – Jēzus, 
Marijas un Jāzepa - svētkus. Tā ir iespēja ik gadu 
pievērst uzmanību ģimenes pamatvērtībām. 
Īpaši mūsdienās ir svarīgi atkārtot un uzsvērt šīs 
vērtības, jo visvairāk uzbrukumu tiek vērsts pret 
ģimenēm.  

 
No svētās ģimenes mēs varam mācīties, 

kādas īpašības mums ir jācenšas sasniegt, lai 
mūsu ģimenes būtu stabilas un nešķiramas. 
Pirmā no tām ir cieņa pret vecākiem, kuru 
mums licis ievērot pats Dievs ceturtajā bauslī: 
„Tev būs godāt savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi 
dzīvotu zemē, kuru tev dos Kungs, tavs Dievs.” 
(Izc 20, 12) Mēs uzreiz varam pamanīt, ka tas ir 
vienīgais Dieva bauslis, kurā Dievs ne tikai dod 
pavēli, bet arī apsola mūs apbalvot. Ilga dzīve ir 
cieņas pret vecākiem rezultāts. Ja mēs gribam, lai Dievs mūs svētītu, cieņa pret 
vecākiem ir pirmais nosacījums.  

 
Arī šodienas Dieva vārds no svētās mises liturģijas mūs mudina pildīt šo no Dieva 

doto pienākumu. Pirmajā lasījumā mēs dzirdam fragmentu no Siraha dēla grāmatas: Kas 
godā savu tēvu, tas redzēs prieku no bērniem un tiks uzklausīts savas lūgšanas laikā. 
Kas savu tēvu tur cieņā, tas dzīvos ilgu mūžu, un, kas tēvam ir paklausīgs, tas iepriecinās 
māti. Dēls, atbalsti savu tēvu vecumdienās un neskumdini viņu viņa mūžā! Un, pat ja 
prāts viņam mazinātos, esi iecietīgs un nenicini viņu nevienā no viņa mūža dienām! Jo 
žēlsirdība pret tēvu netiks aizmirsta; grēku vietā tā iemājos tevī un tiks ieskaitīta kā 
taisnīgums. (Sir 3, 14-17) Jau šajā Vecās derības rakstā ir apsolīts, ka Dievs svētīs ar garu 
mūžu cilvēku, kas ciena vecākus, pat apsola uzklausīt viņa lūgšanas. Tālāk šis 
svētrakstnieks atgādina pienākumu rūpēties par vecākiem viņu vecumā un atkal šī 
pavēle iet līdz ar apsolījumu – žēlsirdība pret tēvu netiks aizmirsta.  
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Īpaši šodien ir vērts veltīt laiku sirdsapziņas izmeklēšanai un pārdomāt savas 
attiecības ģimenē. Laulātie pāri, kas Dieva priekšā ir apsolījuši, ka cienīs un mīlēs viens 
otru, var atkal no jauna atjaunot savu saiti un viens otram lūgt piedošanu par visiem 
gadījumiem, kad trūka mīlestības un savstarpēja cieņa. Šis arī ir piemērots laiks 
pārdomāt attiecības ar saviem vecākiem, kā mēs pildām savu pienākumu mīlēt, palīdzēt 
un atbalstīt viņus. Lai gan ne vienmēr jūtas un atmiņas, kas saistās ar vecākiem, ir 
patīkamas, varbūt mēs nesam savās sirdīs senus ievainojumus, šis ir laiks piedot un lūgt 
piedošanu. Nekad nedrīkst aizmirst arī atbildību savu bērnu priekšā. Viņi vēro savus 
vecākus un pārņem no viņiem uzvedības paražas. Un, kā mēs tagad cienām savus 
vecākus, tāpat arī bērni pēc gadiem cienīs mūs pašus. Ja mēs ieļaunosim savus bērnus 
ar asiem vārdiem, tos pašus vārdus pēc kāda laika dzirdēsim no viņu mutes.  

 
Šajos svētkos ir piemērots laiks atjaunot ģimenisko lūgšanu, nekautrēties par 

ģimenes katehēzi un dot saviem bērniem ne tikai materiālas dāvanas, bet liecināt par 
savu ticību. Tas ir visdārgākais ieguldījums, ko mēs varam ieguldīt savos bērnos. 

Lai Dievs Jūs visus svētī! 
 

pr. Pēteris Alusiks
 

 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 
 5.janvārī, mēneša pirmajā sestdienā, pēc 

sv. Mises plkst. 9.00 rožukroņa lūgšana 
draudzes nodomos, aicinām piedalīties! 

 6.janvārī – Kunga Parādīšanas svētkos - ir 
tradīcija svētīt mājas un dzīvokļus. Ja kāds 
vēlas, lai priesteris pasvētītu mājokli, 
lūdzu, piesakieties pie priestera!  

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 Brīvdienas – laiks smelties jaunus spēkus! 
 

 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 
Pirmdiena 31.XII. – 10.30 
Otrdiena 1.I. – 11.00 
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/

