Informatīvā

draudzes lapa

nr.6 / (400) 15.02.2015

Stipriniet
savas
sirdis!
(Jk 5, 8)

A

rī mūs kā atsevišķus ticīgos apdraud vienaldzības kārdinājums. Mēs esam
pārsātināti ar satriecošām ziņām un attēliem, kas atklāj cilvēka ciešanas,
bet vienlaikus izjūtam visu savu nespēju iejaukties, lai kaut ko darītu. Ko
mēs varam darīt, lai neļautu sevi aizvien dziļāk ievilkt šajā baiļu un bezspēcības
bezdibenī?
Vispirms varam lūgties vienotībā ar šīs zemes un debesu Baznīcu. Neatstāsim
novārtā daudzo dvēseļu lūgšanas spēku!
Otrkārt, pateicoties daudzām Baznīcas žēlsirdības organizācijām, mēs varam
palīdzēt ar tuvākmīlestības žestiem, aizsniedzot gan tuvos, gan tālos cilvēkus.
Lielais gavēnis ir labvēlīgs laiks tam, lai izrādītu šo interesi par otru ar kādu mazu,
bet konkrētu žestu, daloties cilvēcībā.
Treškārt, otra cilvēka ciešanas ir aicinājums uz atgriešanos, jo vajadzība pēc brāļa

man atgādina par to, ka mana dzīve ir trausla un atkarīga no Dieva un brāļiem. Ja
pazemīgi lūgsim Dieva žēlastību un pieņemsim savu iespēju robežas, tad ieticēsim
tām nebeidzamajām iespējām, ko slēpj sevī Dieva mīlestība. Tad spēsim arī pretoties
velna kārdinājumam domāt, ka varam izglābties un izglābt pasauli vieni paši.
Lai tiktu galā ar vienaldzību un savu lieluma māniju, gribu visiem lūgt izdzīvot
šo Lielā gavēņa laiku kā sirds formācijas iespēju, kā par to izteicās Benedikts XVI
(Enciklika Deus Caritas est, 31). Būt ar žēlsirdīgu sirdi nenozīmē būt ar vāju sirdi. Tam,
kurš grib būt žēlsirdīgs, vajadzīga stipra un noturīga sirds, aizvērta kārdinātājam,
bet atvērta Dievam. Sirds, kas ļauj, lai to piepilda Svētais Gars, un iet pa mīlestības
ceļiem, kas ved pie brāļiem un māsām. Pamatā nabadzīga sirds, kas apzinās savu
nabadzību un ziedo sevi otra labā.
Tāpēc, dārgie brāļi un māsas, šajā Lielajā gavēnī gribu ar jums lūgt Kristu: “Veido
mūsu sirdi līdzīgu savai Sirdij” (Suplikācijas lūgšana no Litānijas Vissvētākajai
Jēzus Sirdij). Tad mēs iemantosim stipru un žēlsirdīgu sirdi, tādu, kas ir nomodā, un
nesavtīgu sirdi, kas nenoslēdzas sevī un nekrīt vienaldzības globalizācijas reibonī.
Līdz ar šo vēlējumu lūdzos, lai ikviena ticīgā un ikvienas ekleziālās kopienas Lielā
gavēņa ceļš būtu auglīgs, un lūdzu jūs lūgties par mani. Lai Kungs jūs svētī un lai
Dievmāte jūs sargā!
Vatikānā, 2014. gada 4. oktobrī
Svētā Asīzes Franciska svētkos
Francisks

Draudzes paziņojumi
> Trešdien, 18.februārī, sākas lielais gavēnis, sv. Mises plkst. 10.30 un plkst. 18.30,
plkst. 18.00 adorācija un grēksūdzes.
> Svētdien, 22.februārī, pēc sv. Mises draudzes mājā aicinām uz tikšanos visus, kuri
kā kalpotāji vēlas piedalīties Alfa kursā. Ceram uz jūsu atsaucību!
> 4.martā iesākas jauns Alfa kurss.
> Pirmdienās notiek katehēze: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst.
19.15 – katehēze.

Dievkalpojumi draudzē
Pirmdiena

slavēšana 18:00
18:30 sv.Mise
katehēze 19:15

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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