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īdz ar Marijas dzimšanu sāk piepildīties Dieva apsolījums, ko varam
lasīt Radīšanas grāmatā, proti, pravietojums, ka caur viņu nāks
uzvara pār čūsku, kas simbolizē ļaunumu un grēku. Tātad Marija
būs cieši iesaistīta pasaules atpestīšanas darbā, kuru veic Dievs. Marijas
dzimšana, tāpat kā Jāņa kristītāja dzimšana, pasludina Jēzus piedzimšanu,
Dieva Vārda ienākšanu pasaulē. Tas nav nejaušs notikums, bet gan Dieva
mērķtiecīgi sagatavots un lolots kopš radīšanas sākuma. Dievs ir gatavojis
šo notikumu, un Viņš ir sagatavojis arī mājokli, kurā Jēzum būs jāpiedzimst.
Marijas piedzimšana līdz ar to ir daudzu pestīšanas notikumu kulminācijas
punkts, gaidīts cauri visiem gadsimtiem: “Lūk jaunava ieņems Dēlu, kura
vārds būs Emanuēls.” Jau daudzus gadsimtus pirms Jēzus dzimšanas
Svētie Raksti apstiprina Marijas jaunavību, un viņa jau kopš dzimšanas ir
sagatavota kā Dieva cienīgs mājoklis.

Baznīca sākas Nācaretē, kad Marija piekrīt kļūt pestītāja Māte. Svētais
Gars viņu pārņem, un kur ir Svētais Gars, tur ir Dieva Baznīca. Sv. Lūkas
evaņģēlijs liek mums noprast saistību starp Mariju un Derības šķirstu, Dieva
tempļa noslēpumu Dieva nākšanai uz zemes, kas piepildās Marijā. Dievs
patiešām nonāk uz zemes un Marija kļūst par viņa “telti”.
Sagatavoja prāvests Māris Ozoliņš

Draudzes paziņojumi
> 8.septembrī svētki – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana,
sv. Mises plkst. 10.30 un 18.30, kolekte tiks vākta RARZI.
> Pirmdienās iesākas jauns katehēzes kurss „Bībele un Baznīca”. Plkst. 18.00 –
slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 19.00 – agape, plkst. 19.15 – katehēze.
Aicinām piedalīties!
> Aicinām oktobrī piedalīties svētceļojumā uz Itāliju, info - Uldis, tel. 26656515!

Dievkalpojumi draudzē
Pirmdiena

sv.Mise 10:30

Otrdiena

sv.Mise 10:30

Trešdiena

sv.Mise 10:30

Ceturtdiena

sv.Mise 10:30

Piektdiena

sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00

Sestdiena

sv.Mise 9:00 ar laudēm

Svētdiena

adorācija 9:30-10:50
draudzes sv.Mise 11:00

Aicinām apmeklēt
grāmatu galdu!
Liels paldies par Jūsu
ziedojumiem!
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