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Kristus Karalis – cerības devējs
Pēdējā parastajā liturģiskā laika svētdienā ik gadu svinam Kristus Karaļa
svētkus. Ar šiem svētkiem noslēdzam liturģisko gadu, šogad C ciklu, un ar
1.Adventi sāksies jaunais liturģiskais gads – svētdienas lasījumu cikls A. Šogad
varam apcerēt sv. Lūkasa evaņģēlija 23.nodaļu un skatīties uz Kristus Karali,
pienaglotu pie krusta. Viņš valda pār debesīm uz zemi un atver debesu vārtus
ļaundarim, kas nežēlo grēkus
Visvienkāršākais veids, kā tikt vaļā no kārdinājumiem, ir padoties. Bet
izturēt kārdinājumā, tas prasa žēlastību no augšienes. Skatoties uz Kristu,
pienaglotu pie krusta, varam redzēt gan sāpes, kuras Jēzus kā cilvēks ir izcietis,
gan pārdabisko spēku, kas noturēja Kristu pie krusta. Tas ir varoņdarbs. Tas
tiešām ir karaliskais spēks, kurā Kristus nepadevās un nepaklausīja ļaunā
kārdinājumam.
Jēzus publiskās sludināšanas sākumā izcīnīja cīņu ar kārdinātāju tuksnesī.
Kristus, būdams Dieva Dēls,
nolēma kļūt par cilvēku un
dzīvot kā viens no mums,
neizmantot savu dievišķo spēku
sevis labumam – nepārveidoja
akmeņus par maizi. Un tāpat
tagad pie krusta trīs reizes
atkārtojas ļaunā kārdinājums:
Tu taču esi Dieva dēls, kāpēc tu
gribi ciest kā cilvēki, kā
ļaundari, kas ir tev blakus? Tu
vari padoties, izmantot savu
dievišķo spēku un nokāpt no
krusta! Šo kārdinājumu ļaunais
atkārto vispirms ar Augstās padomes locekļu vārdiem: „Citus viņš glāba; lai
izglābj pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izvēlētais!” Otro reizi to pašu
kārdinājumu ļaunais atkārto caur kareivju ņirgāšanos: „Ja tu esi jūdu ķēniņš,
izglāb sevi!” Un trešo reizi izmanto vienu no ļaundariem, kas Jēzu izaicina: „Vai
tad tu neesi Kristus? Izglāb pats sevi un mūs!”
Tieši šis ciešanu, kārdinājumu un sāpju brīdis un vieta kļūst par Kristus
uzvaras brīdi un vietu. Tieši šajā ciešanu galējībā dzimst mūsu visu lielākā cerība.
Ļaundarim, kas pēdējā dzīves stundā patiesi nožēloja savu grēcīgo pagātni, Jēzus

atvēra debesu vārtus: „Patiesi, Es tev saku: Šodien tu būsi ar mani Paradīzē.” Šeit
slēpjas mūsu cerības būtība, šeit pilnībā atklājas Dieva mīlošā sirds. Pietiek vienas
vienīgas patiesas lūgšanas par grēku nožēlu, un Dievs uzreiz aizmirst visu mūsu
grēcīgo pagātni un ar prieku par mūsu atgriešanos atver mums debesu vārtus.
Tiešām, nav tik smaga grēka, kuru Dievs nevarētu vai negribētu piedot. Kamēr
mēs elpojam, ir laiks atgriezties! Tā ir mūsu cerība.
pr. Pēteris Alusiks
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liturģiskais laiks. Jūs varat sv. Misē P – 10.30; 18.00 slavēšana
atnest savus adventa vainagus. Sv.
18.30; 19.00 katehēze
Mises
sākumā
priesteris
tos O – 10.30
pasvētīs, mājās varēsiet kopā ģimenē
T – 10.30 – 1.-4. kl.
lūgties pie svētīta vainaga.
 Pirmdienās
turpina
notikt C – 10.30 – 5.-8. kl.
P – 10.30 – 9.-12.kl.
katehēzes..
11.00 – 19.00 adorācija
 Trešdienās mūsu draudzē notiek
Se – 09.00 ar laudēm
Alfa kurss.
 Caritas aicina katru, kurš kaut ko Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+
meistaro - ada, tamborē, glezno, grēksūdzes
zīmē vai kā citādi veido - piedalīties
11:00 draudzes sv. Mise
Ziemassvētku tirdziņā, kas notiks
14.-15.decembrī. Pieteikties pie Aldas, tel.26331770
 6.-8.decembrim Caritas Latvija aicina uz rekolekcijām Dzintaru
rekolekciju mājā (Saules ielā 9). Pieteikšanās līdz 2.decembrim pa tālr.
20032459 vai info@caritas.lv
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu!
 Šodien, Kristus Karaļa svētkos, vācam kolekti Rīgas garīgajam
semināram. Liels paldies par Jūsu ziedojumiem!
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27.11. Garīgā pēcpusdiena skolotājiem
29.11. klašu rotāšana, plkst. 19.00 aizlūgums kapelā.
2.12. Adventa vainagu pasvētīšana skolā
19.12. Labdarības Ziemassvētku tirdziņš. Ziemassvētku koncerts.
20.-21.12. Skolotāju rekolekcijas
 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

