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TUVU KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKIEM 

 
Šodien Baznīca svin 4.adventa svētdienu, Ziemassvētki ir pavisam tuvu. Līdz ar to 
arī mūsu dvēseļu gatavošanās Ziemassvētkiem progresē. Mēs visi vēlamies 
piedzīvot mieru, prieku, ģimenisku sajūtu. Šīs jūtas mūsu sirdīs ielicis Dievs un 
aicina mūs darīt visu, lai šo Kristus mieru sasniegtu. Mēs visi cits citam novēlēsim 
priecīgus Ziemassvētkus, bet kas jādara, lai šie svētki tiešām būtu priecīgie? 
Mums, katoļiem, ir viens īpašs līdzeklis, kuru saucam par grēksūdzi.  
Varam pateikt, ka katra laba grēksūdze ir mazi 
Ziemassvētki dvēselē. Ar labu grēksūdzi Dievs 
ar priestera starpniecību piedod mūsu grēkus 
un atjauno savu žēlastību mūsos. Tātad šajā 
sakramentā no jauna dzimst Kristus manā 
dvēselē. Un Kristus vienmēr nāk ar mieru un 
prieku, ar jaunu žēlastību un jaunu spēku.  
Tas ir galvenais adventa vēstījums: Dievs vēlas 
būt ar mums, vārds Emanuels, kā Jēzu 
nosauca Vecās derības pravietis, tulkojumā 
nozīmē - Dievs ar mums. Jā, Dievs vēlas būt ar 
mums, Viņam rūp mūsu liktenis, Viņš 
interesējas par mums, nepalika debesīs tālu no 
mums, bet kļuva par vienu no mums. Dievs 
nevēlas būt tikai svētku viesis, Viņš grib ienākt 
mūsu ikdienišķajā dzīvē, mūsu darba rutīnā, 
mūsu problēmās, grūtībās ar savu mieru un 
svētību.  
Dievs ir bagāts, un Viņam vienmēr ir daudz, ko mums dot. Bet Viņš savas dāvanas 
neuzspiež, tikai piedāvā. Viņš stāv pie sirds durvīm un klauvē. Kas atver, pie tā 
Dievs nāk. Tas, kas atvērsies, kas pārvarēs savu lepnību, locīs ceļus Dieva priekšā 
un atzīs grēksūdzes sakramentā savus grēkus, tas piedzīvos Dieva labestību.  
Novēlu katram no mums, lai šajos svētkos Kristus nāktu pie katra un paliktu ar 
mums vienmēr.  

pr. Pēteris Alusiks      
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 25.decembrī, Kristus Dzimšanas 
svētkos, pēc sv. Mises aicinām 
draudzes mājā uz agapi, lūgums 
paņemt groziņus 

 Aicinām sagaidīt Jauno gadu 
mūsu draudzē! Pulcēšanās 
31.decembrī no plkst. 22.00! 

    plkst. 23.00 sv. Mise 
    no plkst. 24.00 svinības  
    Aicinām piedalīties, līdzi ņemot   

„groziņus”, šampanieti.., vēlams 
ierasties svētku tērpā, info: Inese 
tel.29514613 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Aicinām apmeklēt un iepazīties ar 

mūsu draudzes jauno mājas lapu www.terezesdraudze.lv 
 Katehēzes 23. un 30.decembrī nebūs, tā atsāksies 6.janvārī! 
 No pagājušā gada novembra līdz šā gada decembrim ir iznākuši 12 

žurnāli "CILVĒKI KALNĀ". Katrā žurnālā lasāma apcere par kādu 
svētuma aspektu. Par vairākiem no viņiem žurnālā lasāmi garāki, 
izsmeļoši raksti. Tagad visi 12 žurnāli ir pieejami iesaiņoti skaistā 
mapītē. Mēs būsim ļoti priecīgi, ja Jūs uzskatīsiet, ka šie žurnālu 
komplekti var noderēt Jums pašam savā bibliotēkā vai arī 
dāvināšanai cilvēkiem, kurus vēlaties iepriecināt ar skaistu un 
saturīgu dāvanu. 

 Liels paldies par Jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 Ziemas 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 
Pirmdiena, 23.12., plkst.  10.30 
Otrdiena, 24. 12.,   
      plkst. 17.00 ģimenēm  
     plkst. 23.00 pusnakts sv. Mise   
Trešdiena, 25.12., plkst. 11.00  
Ceturtdiena, 26.12., plkst. 11.00  
Piektdiena, 27.12., plkst. 10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
Sestdiena, 28.12.,  
        plkst. 09.00 ar laudēm 
Svētdiena, 29.12.,  
 09.30 – 10.50 adorācija+grēksūdzes 
        11:00   draudzes sv. Mise 

http://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

