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Svētais Gars ir Vissvētākās 
Trīsvienības trešā persona, 
kas nes Dieva gribu, prātu, 

dzīvību un mīlestību. Jēzus sacīja 
mācekļiem: „Svētais Gars, ko 
Tēvs sūtīs manā vārdā, jums visu 
iemācīs un atgādinās visu, ko es 
jums sacīju.” (Jņ. 14, 26)

Vasarsvētku dienā Svētais 
Gars uguns mēļu veidā nolaidās 
no debesīm uz vissvētāko 
Jaunavu Mariju un apustuļiem, 
un visi tika Svētā Gara piepildīti, 
un visi sāka runāt dažādās 
valodās. (sal. Ap.d. 2, 1-4) Mācekļi 
saņēma septiņu veidu Svētā Gara 
dāvanas – gudrības, saprāta, 
padoma, drosmes, mīlestības un 
dievbijības dāvanas. Viņi pilnībā 
iekšēji atjaunojās, lai varētu 

droši sludināt Dieva vārdu un 
nebaidītos iet nāvē. Un ticīgo 
skaits strauji pieauga.

Kristiešos Svētais Gars ienāk 
baznīcā caur vissvētākajiem 
sakramentiem no priesteru un 
bīskapu rokām. Bet vissvarīgākais 
ir kristības sakraments, bez kura 
principā nevaram būt glābti. 
To apstiprina Jēzus, runājot ar 
valdības vīru Nikodēmu: „Patiesi, 
patiesi es tev saku: ja kas 
neatdzimst no ūdens un Svētā 
Gara, tas nevar ieiet debesu 
valstībā.” (Jņ. 3,5)

Svētais Gars ir milzīgs 
spēks, visu žēlastību avots 
tāpat kā gaiss, uguns un ūdens. 
„To visu saņems tie, kas uz 
mani tic,” saka Jēzus Kristus. 
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> 29.maijā – lieli svētki Kunga Debeskāpšana, plkst. 18.00 adorācija, grēksūdzes, 
plkst. 18.30 sv. Mise

> Šodien, draudzes mājā pēc sv. Mises tikšanās par Baznīcu nakts norisi, aicināti 
visi, kas vēlas iesaistīties Baznīcu nakts pasākumu organizēšanā

> Pirmdien, 26.maijā, katehēzes kursa noslēguma svinības

> Maijā katru sestdienu pēc sv. Mises notiek rožu kroņa lūgšana draudzes nodomos, 
aicinām piedalīties! 

> 8.jūnijā Vasarsvētkos – draudzes svētki, sadraudzība, agape, slavēšana u.c. 
Aicinām piedalīties!

> No 26. līdz 28.septembrim rīgā notiks Tezē Baltijas reģionālā tikšanās. Būtiska 
pasākuma sastāvdaļa ir jauniešu uzņemšana mājās, tāpēc katrs ir aicināts 
dalībniekiem piedāvāt naktsmājas. Viesģimeņu anketas pieejamas pie ziņojumu 
dēļa. Pieteikšanās līdz 1.jūnijam. Tezē koordinatori mūsu draudzē: 26112446 (Viktors) 
un 28251844 (Alise). 

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

Tas dod iespēju paraudzīties 
uz sevi bez nosodījuma vai 
pašapmierinātības, un būt 
atvērtam izaugsmei.

Nāc, Svētais Gars, vadi mūs, 
māci mums saklausīt Tavu balsi! 
Piepildi mūsu sirdis ar mieru un 

svētumu, lai kādu dienu mēs 
varētu visi kopā dzīvot debesu 
Godībā!

Sagatavoja Jūlijs, izmantota grāmata 

tēvs Marija eugēnijs„Stāstiet mums par 

Dievu”.


