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TIKAI JĒZUS ATBRĪVO 

13.februārī aizsākām Lielo 

Gavēni, kas Baznīcā ir īpašs 

laiks – pārdomājam Kristus 

ciešanas, cenšamies aptvert 

savu grēku smagumu un 

Dieva mīlestības varenumu.  

Tieši šādā noskaņā 

sestdienas, 23.februāra,  rītā 

kapelā ieradās otrklasnieki un 

draudzes svētdienas skolas 

skolēni kopā ar saviem 

vecākiem, lai priekšpusdienu 

veltītu kārtējai tikšanās reizei, kas palīdz sagatavoties bērnu Pirmajai Svētajai Komūnijai. 

Iesākām tikšanos kopā ar draudzi – piedalījāmies Sv.Misē un laudēs. Turpinājumā skolas 

kapelāns pr. Pēteris aicināja vecākus uz draudzes namu, kur viņi ieklausījās katehēzē par 

grēku un tā ietekmi uz cilvēku. Savukārt bērni kopā ar m. Meinardu  un katehēti Rutu 

devās uz skolu. Vispirms uzklājām galdu un sagatavojām brokastu maizītes, bet, dzerot 

tēju, bērni uzzināja savu uzdevumu – viņus gaidīja izrādes iestudēšana. Jau pats 

nosaukums – „Tikai Jēzus atbrīvo no grēka” - liecina, ka Gavēnis ir labs laiks, lai apjaustu, 

cik liela ir mana paļaušanās uz Dievu un Viņa spēku. Meitenīti, kuru satvēra un nelaida 

vaļā grēks, nevarēja atbrīvot ne spēks, ne nauda, ne gudrība, ne skaļums, pat labie darbi 

vien nē! Vajadzīgs Jēzus un Viņa spēks. Jā, un mans, cilvēka, lūgums: ”Dievs, glāb mani!” 

Ar iestudējumu iepriecinājuši un uz pārdomām aicinājuši vecākus visi kopā devāmies uz 

kapelu, lai kopīgi lūgtos Krustaceļu, katrs -  gan vecāki, gan bērni - vadīja vienu staciju. 

Pēc kopīgas lūgšanas un caur priestera rokām saņemtās Dieva svētības atvadījāmies, 

atgādinot, ka nākamā tikšanās notiks sestdienā pirms Pirmās Svētās Komūnijas, kad arī 

notiks Pirmā grēksūdze. 

Māsa Meinarda 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Aicinām pievienoties lūgšanai par 
jaunā pāvesta ievēlēšanu! 

 Trešdienās plkst. 19.00 mūsu 
draudzē notiek Alfa kurss. 
Aicinām pievienoties vai uzaicināt 
savus draugus! 

 Ceturtdienās notiek „Saderināto 
vakari”. Sīkāka informācija pie 
pr. Pētera. 

 17.martā pēc sv. Mises notiks 
draudzes evaņģelizācijas šūniņu 
tikšanās. Laipni aicinām 
piedalīties! 

 19. - 21.aprīlī Dzintaru rekolekciju 
mājā notiks rekolekcijas klusumā "Ticība Karmela svēto pieredzē". 
Uz šim rekolekcijām Jūs sirsnīgi aicina Bērniņa Jēzus māsas karmelītes 
un pr.Daumants Abrickis. 
Lūdzam pieteikties līdz 10. aprīlim, sūtot pieteikumu (vārds, uzvārds, vecums 
un piekrišana ievērot klusumu) uz e-pastu karmelgulbene@inbox.lv, norādot 
tēmu „rekolekcijas Dzintaros" vai arī zvanot 25874276 (m. Marija Stefana). 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! Var iegādāties jauno Mieram tuvu 
un citas labas grāmatas un avīzes mūsu garīgajai attīstībai. 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 

 11. – 15.03. – Svešvalodas nedēļa. 
 20.03. – Vecāku konference. 

 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 
        11:00   draudzes sv. Mise 
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