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Pielūgsme ir reliģijas tikuma pirmā darbība. Pielūgt Dievu nozīmē atzīt 
Viņu kā Dievu, Radītāju un Pestītāju, Kungu un visa pastāvošā Saimnieku, 
bezgalīgo un žēlsirdīgo Mīlestību. “Tev būs pielūgt Kungu, savu Dievu, 

un Viņam vienam kalpot,” saka Jēzus (Lk 4,8), atsaukdamies uz Atkārtotā likuma 
grāmatu (At 6,13).

MūSu DRAuDzeS KALPoTāJu – ADoRēTāJu LiecībAS:
Jūlijs, Valentīna: adorēt Vissvētākā Sakramenta klātbūtnē nozīmē būt kopā, 

satikt Jēzu šeit un tagad, tā ir vislabākā lūgšana, kuras laikā varam saņemt 
nepieciešamās Dieva žēlastības. Adorācijas laikā mēs varam sarunāties, izstāstīt 
savas problēmas, lūgt palīdzību un piedošanu. Meditēt par Jēzus dzīvi, ciešanām 
un augšāmcelšanos, tas mums dod Svētā gara piepildījumu. Pie Jēzus labi ir palikt 
klusumā un ieklausīties savā sirdsapziņā. ieteicam visiem, kam ir iespēja, iesaistīties 
adorācijā, tas laiks neies zudumā un būs lietderīgi izmantots dvēseles labā. Aizejot  
mājās, esam priecīgi un apmierināti, ka varējām lūgties kopā ar Jēzu.  

Austra: adorācija ir būt kopā ar Jēzu Kristu lūgšanās un pārdomās par savām 
attiecībām ar Jēzu Kristu, katra kristieša nepieciešamība kaut reizi nedēļā vienu 
stundu uzticēt savas raizes un vajadzības lūgšanu kapelā īpašā noskaņojumā. 
uzticēties un lūgt Dieva palīdzību, kā arī izlūgties Dieva piedošanu. Pēc 
katras adorācijas es jūtos tīrākā, vieglākā, rodas sajūtas, ka esmu bijusi tuvāk 
Dievam.  

Ruta: ar nemitīgās adorācijas kalpošanu pirmo reizi iepazinos Kalkutas žēlsirdīgo 
māsu klosterī, toreiz vēl Vecrīgā. Tad uzzināju, ka Māte Terēze katru dienu vismaz 
vienu stundu ar māsām pie euharistiskā Jēzus kājām ir lūgusies Rožukroni un pēc 
tam meditējusi. Reiz Māte Terēze ir sadzirdējusi Viņa Sirds čukstu: ”Man slāpst!” 
Jēzum tik tiešām slāpst pēc mūsu mīlestības. Ar gadiem esmu sapratusi, ka 
adorācija var  nozīmēt ļoti īpašu tikšanos ikkatram, kas pārkāpj kapelas slieksni.  
Jēzus uzlūko ikvienu un ar katru savādāk veido mīlestības pilnas attiecības.

inese: laiks adorācijā, kā Dieva upe, reizēm plūst ātri - tikko var pagūt nest Dieva 
priekšā visas savas lūgšanu vajadzības par saviem mīļajiem, par visiem lūgšanu 
šūniņas dalībniekiem, kad, skaties, pusotra stunda jau prom. Dažreiz laiks plūst 
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> Šodien draudzes svētki - „evaņģēlija vēsts šodien”. Norise - agape, dziesmas un 
lūgšana, draudzes kalpošanas grupu prezentācija, slavas un pateicības lūgšanas, 
prāvesta uzruna „evaņģēlija vēsts mūsdienās un mūsu draudzē šodien”. Jautājumi, 
dalīšanās, lūgšana par Svētā Gara izliešanos, harizmām un  dāvanām draudzes 
kalpošanā. 
> Trešdienās plkst. 19.00 mūsu draudzē notiek ALFA kurss. 17.decembrī 10.nodarbība 
„Kam man baznīca?”  
> 23.decembrī plkst. 19.00 Alfa kursa noslēguma balle.
> 22. un 29.decembrī vakara sv. Mise un katehēze nenotiks. 
> ziemassvētku oblātes var saņemt grāmatu galdā

> KRiSTuS DziMŠANAS SVēTKu DieVKALPoJuMi:
24.decembrī plkst. 17.00 sv. Mise ģimenēm, plkst. 23.00 Ganiņu sv. Mise; 
25.decembrī plkst. 11.00 ziemassvētku sv. Mise
26.decembrī plkst. 10.30 sv. Mise, adorācija nebūs. 

> 31.decembrī plkst. 23.30 Vecgada (pateicības) sv. Mise

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

lēni, un tā laikā tiek dziedinātas mūsu atmiņas... bija reize, kad gatavojos nopietnai 
grēksūdzei un pa punktam mēģināju pierakstīt visu, ko Dievs man atklās. Kad 
nonācu līdz piedošanai, bija atkal jādomā par savu tēvu. Sapratu, ka biju piedevusi 
tēvam tikai ar prātu, bet sirdī joprojām bija rūgtums...

un tad Jēzus man atklāja, ka atceros tikai negatīvo, un kā filmā man garām 
slīdēja ainas no manas dzīves. Šie mazie momenti parādīja, ka biju viņam svarīga, 
un ka viņš tomēr mani mīlējis, un arī novērtēja mani kā personību.

Tēvs jau ir mūžībā, bet, kad notika manu negatīvo atmiņu dziedināšana, varēju 
pilnīgi viņam piedot. Tas palīdzēja atbrīvoties no mazvērtības kompleksa un 
uzplaukt arī manam profesionālajam talantam.

Pateicība visiem, kas ir piedalījušies un piedalās nemitīgajā Dieva pagodināšanā!
Piedalīties var jebkurš, nāc un pievienojies! 
interesēties pie Diānas tel. 26335655 vai dianaros@inbox.lv


