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KRISTUS CIEŠANU SVĒTDIENA 

Šodien sv. Baznīca svin Palmu svētdienu jeb 
Kunga ciešanu svētdienu. Ar šo svētdienu 
iesākam tā saucamo Lielo nedēļu, kurā 
pieminēsim vissvarīgākos kristiešu 
noslēpumus. Arī šodienas liturģija ir bagāta ar 
tiem: liturģija sākas ārā, kur priesteris lasa sv. 
Evaņģēlija fragmentu par Jēzus svinīgo 
ieiešanu Jeruzalemē, šogad pēc Lūkasa ev. Pēc 
tam visi, kas piedalās liturģijā, līdz ar priesteri, 
procesijā iet uz baznīcu, pieminot Jēzus 
ieiešanu svētajā pilsētā. Arī sv. Mises 
evaņģēlija fragmentā lasām tam laikam 
neparastā veidā aprakstītu Kristus ciešanu 
apceri.    
Lielā nedēļa ir liturģiskā gada centrs. No 
pirmdienas līdz trešdienai liturģiskie lasījumi 
mums apraksta notikumus, kas notika pirms 
Jēzus ciešanām: Lieldienu vakariņu 
sagatavošana, Jūdas nodevības apraksts, arī 

Pētera zvērests, kuram viņš paliks uzticīgs. 
Lielajā ceturtdienā notiks divi dievkalpojumi. No rīta ir sv. Mises visās katedrālēs, 
kur diecēzes bīskapi svin tā saucamo „mise chrismatis”, bīskaps pasvētīs eļļas, ko 
priesteri lieto savā kalpošanā, un visi priesteri, līdz ar savu bīskapu, atjauno savus 
svētsolījumus. Vakara dievkalpojumi notiek draudzes baznīcās – tā ir sv. Mise 
Pēdējo vakariņu piemiņai. Tajā parasti ir iekļauts kāju mazgāšanas rits, kad 
priesteris pēc Jēzus piemēra mazgā kājas vīriešiem, kas ir  kā Jēzus mīlestības 
izpausme. Sv. Misē īpaši pateicamies Jēzum par Euharistijas un priesterības 
dāvanām, kas mums tika dotas tieši pēdējo vakariņu laikā. 
Lielā piektdiena ir vienīgā diena liturģiskajā gadā, kad Baznīca nesvin sv. Misi, jo 
tajā dienā pats Kristus upurē sevi uz krusta. Tā ir īpaši piemērota diena lūgties 
Krustaceļu, lai apcerētu Kunga ciešanas un pateiktos Viņam par Viņa upuri, kas 
mūs atbrīvoja no grēka. Lielās piektdienas dievkalpojumā mēs lasām Kristus 
ciešanu aprakstu pēc sv. Jāņa evaņģēlija un godinām Kristus Krustu, kurā Jēzus 
mūs ir atpestījis.  
Lielajā sestdienā - Lieldienu priekšvakarā - Baznīca svin Kristus augšāmcelšanos – 
vislielāko notikumu cilvēces vēsturē, kad Jēzus uzvarēja nāvi. Tā ir vispazīstamākā 
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un visbagātākā liturģija, kas ietver dažādus ritus: gaismas liturģija ar Lieldienu 
dziedājumu (eksultēt), ar kristībām vai arī tikai kristības solījumu atjaunošanu, 
kristības ūdens svētīšanu u.c. Tāpat kā Kristus nomira un augšāmcēlās, tā arī 
jaunkristītais nomira vecajai, grēcīgajai dzīvei un augšāmcēlās jaunai dzīvei 
Kristus žēlastībā.  
No sirds novēlu jums visiem skaistu un svētīgu Lieldienu laiku! 

pr. Pēteris Alusiks  
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

LIELDIENU   DIEVKALPOJUMU   LAIKI 
28.03. Lielā ceturtdiena 18.30 
29.03. Lielā piektdiena 14.00 krustaceļš;  

15.00 Lielās piektdienas liturģija 
30.03. Lielā sestdiena 20.00 
31.03. Lieldienu svētdiena 11.00 (ar procesiju) 

 
 Šodien plkst. 15.00 draudzes mājā 

Net for God aicina noskatīties filmu 
„Ilgais ceļš uz dziedināšanu”, 
Tēvs Maikls Lapslijs. Filma ir stāsts 
par tēva Maikla Lapslija aicinājumu. 
Guvis uz mūžu paliekošu fizisku 
ievainojamu, viņš darbojas pasaulē 
ievainoto dvēseļu dziedināšanā. Pirms 
filmas - lūgšanas, pēc filmas - dalīšanās 
un agape. Info: Arnolds- 29474774, 
Inese- 29121671. 

 31.03. Lieldienās pēc sv. Mises 
visus aicinām uz agapi 
(sadraudzību) draudzes mājā. 
Lūgums paņemt līdzi groziņus! 

 Ceturtdienās notiek „Saderināto 
vakari”.  

 Šodien vācam kolekti Rīgas garīgajam semināram. Liels paldies viņu 
vārdā par jūsu ziedojumiem! Pie ziņojumu dēļa var izlasīt Rīgas 
Garīgā semināra rektora vēstuli. 

RKĢ 
 22.03. – 02.04. pavasara brīvdienas.  

 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  
C –  18.30 
P –  14.00 krustaceļš 
        15.00 Lielās piektdienas 
dievkalpojums 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 20.00 Lieldienu vigīlija 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ 
grēksūdzes 
        11:00   draudzes sv. Mise 

http://www.catholic.lv/

