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AICINA PIEDALĪTIES LŪGŠANĀS PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU 
Kā katru gadu no 18. līdz 25.janvārim dažādu konfesiju ticīgie visā pasaulē lūgsies par 

kristiešu vienotību. Šogad Pāvesta kristiešu vienotības veicināšanas padomes un Pasaules 
Baznīcu padomes materiālus šai nedēļai ir sagatavojuši Indijas kristieši. Viņi ir izvēlējušies 
tēmu „Ko Dievs no mums vēlas?" un aicina pārdomāt Indijas zemākās sabiedrības daļas - 
dalītu - piedzīvoto netaisnību, akcentējot, ka kopīgas vienotības meklējumus nevar atdalīt 

no cīņas par taisnīgumu pret sabiedrības apspiestajiem, kā arī vēlmes būt vienotiem  
ar visnabadzīgākajiem. 

Latvijā lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību 
tiks atzīmēta ar dažādiem pasākumiem. Jau rīt, 
18.janvārī, plkst. 12.00 Vidrižu pagasta Igatē tiks 
iesvētīts ekumenisks dievnams - Igates Sv. Jāņa 
Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznīca. Lai 
gan galveno iniciatīvu ir uzņēmušies katoļi, tā 
durvis būs atvērtas visu konfesiju kristiešiem. 
Dievnama veidotāji cer, ka tas veidosies par 
garīgu kultūras centru, kur notiks četru galveno 
konfesiju - katoļu, luterāņu, pareizticīgo un 
baptistu - dievkalpojumi, laulību ceremonijas, 
kristības, iesvētības, rekolekcijas, kā arī koncerti 
un citas iniciatīvas. Dievnamu iesvētīs Rīgas 
arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, bet 
dievkalpojumā piedalīsies arī citu konfesiju 
garīdznieki. 
Savukārt Madonas bibliotēkas konferenču zālē 
šajā dienā plkst. 17.00 notiks žurnālistu vadīta 
diskusija ar garīdzniekiem par tēmu „Kas mūs 
vieno?" Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību 
ietvaros Madonas pusē ir paredzēti vēl vairāki 
pasākumi. 19.janvārī Dzelzavas Jauniešu centrā 
notiks sarunas ar garīdzniekiem, 20.janvārī katrā 
draudzē būs aizlūgumi par kristiešu vienotību. 
Pirmdien ekumenisks svētbrīdis notiks Madonas 
baptistu draudzē, otrdien - kopienas „Chemin 
Neuf" vadīts lūgšanu vakars Grašu bērnu 
ciemata kapelā, trešdien - slavēšana Madonas 
katoļu baznīcā, ceturtdien – ekumenisks 
dievkalpojums Lazdonas luterāņu baznīcā, bet 

piektdien - ekumenisks krusta ceļš Cesvaines 
luterāņu baznīcā.  
Svētdien, 20.janvārī, plkst. 14 Rīgas Lutera 
draudzes namā notiks Kristiešu vienotības 
pēcpusdiena, kurā piedalīsies luterāņu mācītājs 
Indulis Paičs, katoļu priesteris Andris Kravalis un 
baptistu mācītājs Edgars Mažis. Pēcpusdienu 
muzikāli kuplinās Lutera draudzes slavēšanas 
grupa, Āgenskalna draudzes pielūgsmes grupa, 
kā arī Sv. Marijas Magdalēnas draudzes slavētāji. 
Savukārt 24.janvārī plkst. 19 visi aicināti uz Rīgas 
Sv. Jēkaba katedrāli, kur notiks tradicionāls 
ekumeniskais dievkalpojums, kas ir Ekumeniskās 
televīzijas padomes iniciatīva. Dievkalpojumā 
piedalīsies dažādu konfesiju garīdznieki un 
muzicēs dažādu konfesiju mākslinieki. 
Dievkalpojumā tiks pārdomāta Baznīcu padomes 
piedāvātā tēma šai dienai: „Iet atbalstoties un 
solidarizējoties".  
„Taisnīgumam un mieram ir svarīga loma cilvēka 
un Dieva attiecību vēsturē. Patiesa ticība 
Dievam nav atdalāma no personiskā svētuma un 
vēlmes pēc sociālā taisnīguma. Dievišķā 
pestīšana no verdzības un ikdienišķā pazemība 
pieprasa vairāk - „darīt taisnību, mīlēt žēlastību 
un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā" (Mih 
6,8)," uz to aicina Indijas kristieši, vēršoties pie 
visiem tiem, kas pievienosies lūgšanai par 
kristiešu vienotību. 
Svēto Rakstu lasījumus un pārdomas Lūgšanu 
nedēļai par kristiešu vienotību internetā var lasīt 
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žurnāla "Kas mūs vieno" mājas lapā 
http://www.kasmusvieno.lv/lasiijumi.html  
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 Šodien 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 aicināti 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. 

 27.janvārī pēc sv. Mises notiks Draudzes evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo un 
līdzatbildīgo tikšanās. 

 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 raudzes sv. mise 

http://www.kasmusvieno.lv/lasiijumi.html
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