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Kunga Jēzus kristīšana 
Šodien katoļu baznīca svin Kunga Jēzus kristīšanas svētkus. Ar to noslēdzas Ziemassvētku 

liturģiskais laiks, kad arī liturģiskie Bībeles lasījumi koncentrējās uz Jēzus dzimšanas 
noslēpumu. Nākamās dienas līdz Gavēnim ir Parastais liturģiskais laiks, kad Baznīca atkal 

atgādina Jēzus publiskās sludināšanas noslēpumus. Un starp šiem diviem posmiem ir 
Kunga Jēzus kristīšanas svētki, kas ir it kā slieksnis, cauri kuram arī Jēzus izgāja, lai iesāktu 

sludināt Dieva priecīgo vēsti. 
 

Šodienas svētki mums 
ļauj dziļāk saprast 
Jēzus kristību un Jēzus 
dibināto kristības 
sakramentu. Sv. Jāņa 
kristības vēl nebija 
sakraments, bet 
vienkārša pravietiska 
zīme. Sv. Jāņa 
Kristītāja klausītāji bija 
aizkustināti ar viņa 
sprediķiem un gavēņa 
piemēru, tāpēc 
nolēma atgriezties pie 
Dieva. It kā jaunas 
dzīves sākums bija 
iegremdēšana ūdenī, 
no kura izgāja ar 
apņemšanos laboties.  
Jēzus pats iestājās rindā, lai pieņemtu arī 
sv. Jāņa kristību. Protams, ka viņam kā 
Dieva Dēlam tā nebija vajadzīga, bet 
teologi saka, ka tieši ar šo žestu Jēzus – 
Patiess Dievs un Kungs - ar savu 
dievišķību svētīja ūdeni un deva tam 
spēju patiesi attīrīt cilvēka no grēkiem. 

Kad vēlāk pats Jēzus 
dibināja kristības 
sakramentu, Viņš deva 
mums, saviem 
sekotājiem, iespēju 
tāda veidā attīrīt sevi 
no grēkiem ar Baznīcas 
kalpa starpniecību. 
Kristības ūdens ir 
tiešām spēcīga 
liturģiska zīme, caur 
kuru redzamā veidā 
plūst uz dvēseli 
neredzamā Dieva 
žēlastība. Tāpat kā 
Vecās Derības Dieva 
izvēlētie ļaudis izgāja 
cauri Sarkanajai jūrai 
no verdzības uz brīvību, 

uz  apsolīto zemi, tāpat arī katehumeni 
caur kristības ūdeni iet no grēka 
verdzības uz dzīvi žēlastībā. Tāpat kā virs 
Jēzus atskanēja Dieva Tēva balss, kas 
apstiprināja, ka Jēzus ir Viņa mīļotais 
Dēls, tāpat arī mūsu kristības laikā skan 
Dieva Tēva balss pār katru no mums – Tu 
esi mans mīļais dēls, mana mīļā meita! 
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Un mēs tagad kā Baznīcas locekļi, kā 
Dieva Tēva ģimenes locekļi, esam aicināti 
dzīvot šajā brīvībā. Vairs nedzīvot kā 

grēka vergi, bet kā Dieva izvēlētā tauta, 
jauna tauta no visām tautām – Baznīca.  

pr. Pēteris Alusiks 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 
 Šodien pēc sv. Mises draudzes mājā notiks 

Alfas komandas un visus, kas beiguši Alfas 
kursu un vēlas iesaistīties kalpošanā, 
tikšanās. 

 20.janvārī plkst. 15.00 „Net for God” 
aicina noskatīties filmu „Aleksandrs Meņs, 
Mocekļa vārds”. Pirms filmas - lūgšanas, 
pēc filmas - dalīšanās un agape. 
Aleksandrs Meņs ir izcila personība 
mūsdienu pareizticībā, universāls ģēnijs, 
dedzīgs pravietis un drosmīgs apustulis. 
Viņš mira mocekļa nāvē 1990.gada 9.septembrī, laikā, kad sabruka komunistiskā 
sistēma. Info: Arnolds – tel. 29474774, Inese – tel. 29121671.  

 No 18. līdz 25.janvārim Baznīca lūdzas par visu kristiešu vienotību. Šīs nedēļas 
ietvaros esam aicinātie pievienoties lūgšanām šajā nodomā.  

 Laulāto tikšanās aicina Laulātos pārus piedalīties rekolekcijās nedēļas nogalē no 8. 
līdz 10.februārim Gulbenē. Vairāk info afišā pie ziņojuma dēļa. 

 6.februārī mūsu draudzē iesākas Alfa kurss! 
 21.februārī iesāksim jauno kursu „Saderināto vakari”. Aicinām pārus, kas grib 

laulāties katoļu baznīcā, tuvākajā laikā pievienoties. Sīkāka informācija pie pr. Pētera. 
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 No 21. līdz 25.01. – Ziema caur mācību priekšmetiem.  
 30., 31.01. un 1.02. – Sveču dienas. 
 1.02. – Labdarības pasākums „Caur jokiem par nopietnām lietām”. 
 No 4.02. – Projektu nedēļa. 
 8.02. – Žetonu vakars. 

 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 (1.-4.klase) 
C –  10.30 (5.-8.klase) 
P –  10.30 (9.-12.klase) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 

11.0 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

