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PĀVESTS AICINA VISUS LABAS GRIBAS CILVĒKUS TURPINĀT 
LŪGTIES PAR MIERU PASAULĒ 

No Jēzus Krusta izplūst žēlsirdība un piedošana. Par to pāvests Francisks runāja apcerē 
pirms lūgšanas «Kunga eņģelis». Svētdien Svētā Pētera laukums bija ļaužu pārpildīts. 
Pāvests aicināja turpināt lūgties par mieru Tuvo Austrumu reģionā un visā pasaulē. 
Uzrunā Svētais tēvs skaidroja svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus 
aicina mācekļus sekot Viņam, nesot savu krustu un atsakoties no šīs pasaules labumiem. 
Šie vārdi nesaskan ar tautas iedomāto Israēļa karaļa tēlu. Tomēr Jēzus runā skaidri, jo 
zina, ka Jeruzalemē Viņu gaida krusts, ciešanas, savas dzīvības upurēšana par mūsu 
grēkiem. 
Turpinot uzrunu, pāvests teica: «Sekošana Jēzum nenozīmē piedalīties triumfālā 
gājienā. Tas nozīmē dalīties Viņa žēlsirdīgajā mīlestībā un iesaistīties Viņa lielajā 
žēlsirdības darbā, kas attiecas uz katru cilvēku un visu cilvēci. Tas ir žēlsirdības, 
piedošanas un mīlestības darbs! Cik žēlsirdīgs ir Jēzus! Piedošana nāk no Krusta. Tomēr 
Jēzus negrib veikt šo darbu viens pats. Viņš vēlas iesaistīt arī mūs savā misijā, kuru 
saņēmis no Tēva. Pēc savas augšāmcelšanās Viņš saviem mācekļiem teiks: Kā mans Tēvs 
ir sūtījis mani, tā Es jūs sūtu... Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti (Jņ 
20,21.22). Jēzus māceklis atsakās no visiem labumiem, jo ir atradis vislielāko Labumu, 
kurā visi citi labumi iegūst savu patieso vērtību un nozīmi: ģimene, attiecības, darbs, 
kultūra. Kristietis no visa atsakās un arī visu saņem atpakaļ caur Evaņģelija loģiku, 
mīlestības un kalpojuma loģiku».  
Uzrunas turpinājumā Francisks sacīja, ka ikviens cilvēks aicināts atmest ļaunumu un ar 
to saistītos kārdinājumus, un pieņemt labo, kaut arī nāktos paciest. Tā ir sekošana 
Jēzum. Tā ir sava krusta nešana. Kam tie visi kari, ja nespējam uzsākt iekšējo cīņu pret 
ļaunumu? Šī iekšējā cīņa no mums pieprasa stingri teikt «nē» naidam un meliem, «nē» 
jebkura veida vardarbībai, «nē» ieroču izplatīšanai un to nelegālai tirdzniecībai. Un tā 
visa ir tik daudz, pārāk daudz, atzina pāvests.  
Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests pateicās visiem, kuri sestdien Svētā Pētera 
laukumā lūdzās par mieru Sīrijā, Tuvo Austrumu reģionā un visā pasaulē, un tiem, kuri 
šajā nodomā upurēja savas ciešanas. Francisks pateicās valstu vadītājiem, citu konfesiju 
un reliģiju pārstāvjiem, kā arī visiem labas gribas cilvēkiem, kuri gavēja, lūdzās un 
pārdomāja par lielo miera dāvanu. Svētais aicināja ticīgos turpināt intensīvi lūgties par 
mieru, lai nekavējoties tiktu izbeigts bruņotais konflikts Sīrijā. Viņš aicināja lūgties arī 
par citām Tuvo Austrumu valstīm, īpaši Libānu, lai tā atgūtu stabilitāti un joprojām būtu 
mierīgas līdzāspastāvēšanas piemēru. Pāvests aicināja lūgties par Irāku, lai sektantisma 
vardarbība dotu vietu izlīgumam, par izraēliešiem un palestīniešiem, lai abas tautas 
apņēmīgi un drosmīgi veicinātu miera procesu, par Ēģipti, lai visi šīs valsts iedzīvotāji – 
musulmaņi un kristieši – kopīgi atjaunotu sabiedrību un strādātu tās labā. Ceļš uz mieru 
ir garš, un tas pieprasa izturību un pacietību. Turpināsim mūsu lūgšanu, mudināja 
pāvests.            www.radiovaticana.va 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 Šodien pēc sv. Mises notiks visu 

draudzes evaņģelizācijas šūniņu 
dalībnieku tikšanās – agape, 
lekcija - formācija (pr. Māris), 
dalīšanās! Formācijas 
turpinājums – 16.septembrī plkst. 
19.00. Žozefa Bastēna lekcija par 
evaņģelizāciju. Aicinām 
piedalīties un iesaistīties! 

 Pirmdienās atsākusies draudzes 
katehēze, 18.00 - slavēšana, 18.30 
– sv. Mise, 19.00 – katehēze. 

 20.septembrī no 18.00 līdz 20.00 
adorācijas vakars! 

 20.-22.septembrī rekolekcijas „Uzvarēt negatīvas, depresīvas domas 
un sajūtas: 3. daļa" Vada Žozefs Bastēns sv. Terēzes draudzes namā. 
Sākums: piektdien 9.00, noslēgums: svētdien 17.00. Dalības maksa 
15 lati (ēdienreizes iekļautas). Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 
29455267 (Ilze).  

 Mūsu Mazajā seminārī iestājās divi RKĢ 11.klases skolēni: Dāvids Žurillo 
un Valters Mekšs. 

 Pirmā sv. Komūnija mūsu draudzē ir paredzēta 18.05.2014. Svētdienas 
skolu vada mūsu katehēte Ruta Dzilna. Varat pieteikt savus bērnus.  

 Labā Gana katehēzes vada skolotāja Ilze Terēze Gulbe. Nodarbības notiks 
svētdienās: bērniem no 6 līdz 9 gadiem plkst. 9.30; bērniem no 3 līdz 6 
gadiem no plkst. 12.30. Sirsnīgi aicināti pieteikt savus bērnus!  

 ALFA kurss mūsu draudzē sāksies 2.oktobrī! Info: Ģirts tel. 29614492 
 29.septembrī pēc sv. Mises Svētceļojuma Stirniene – Aglona dalībnieku 

salidojums.  
 Kustība Laulāto tikšanās piedāvā rekolekcijas laulātiem pāriem 27.-

29. septembrim Liepājā un 25.-27.oktobrim Sarkaņos.  
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Paldies par jūsu ziedojumiem! 

 
RKĢ 

 26.-28. septembrim – rekolekcijas 10.-12. klasei. 
 17. oktobrī – Vecāku diena 

 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. kl. 
C – 10.30 – 5.-8. kl. 
P –  10.30 – 9.-12.kl. 
        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/

