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Dievs mūs ir radījis pēc sava attēla un līdzības, tā dāvājot mums iespēju 
Viņu iepazīt, mīlēt un Viņam kalpot šajā pasaulē, lai mēs būtu laimīgi ar 
Viņu mūžībā. Tāds arī ir patiesais mūsu dzīves mērķis. Bet, lai mēs spētu 

nodzīvot savu dzīvi, šo mērķi nepazaudējot, mūsu dzīvei jābūt piepildītai ar lūgšanu.

Viņš mūs ir radījis, lai mēs mīlētu un tiktu mīlēti. Un tas arī ir lūgšanas iesākums 
– zināt, ka Viņš mani mīl un ka es esmu radīts lielākām lietām.

Mīli lūgšanu. Savā ikdienā bieži izjūti vajadzību pēc lūgšanas un centies  lūgties. 
Lūgšana dara sirdi tik plašu, ka tā spēj uzņemt kā dāvanu pašu Dievu. 

Nemeklē Jēzu tālās zemēs, Viņa tur nav. Viņš ir tev blakus. Viņš ir tevī.

Mūsu sirds klusumā Dievs savā mīlestībā runā uz mums; ja esam klusi, mēs 
ļaujam Jēzum mūs mīlēt.

Lūgšana



Iedomājies! Dievam  slāpst, lai mēs – tu un es –remdētu Viņa slāpes. 

Centieties no visas sirds mīlēt Dievu un ilgojieties Viņu atrast. Tā jūs remdēsiet 
Viņa slāpes – Dievs ir izslāpis pēc mums, lai mēs  būtu izslāpuši pēc Viņa. Jēzus, 
Dievs, kas tapa cilvēks, ir nācis, lai mums atklātu Tēva mīlestību pret mums.

Lūdzieties! Lūgšana dara to, ka brīnumi notiek arī mūsdienās. 

Lūdziet un meklējiet, un jūsu sirds kļūs tik plaša, ka jūs Viņu varēsiet uzņemt un 
paturēt.

Ja mēs lūgsimies, mēs ticēsim. Ja mēs ticēsim, mēs mīlēsim. Ja mēs mīlēsim, 
mēs kalposim. Mēs visi esam Dieva bērni, tāpēc mums jāpalīdz cits citam pieaugt 
svētumā.
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> Jūnijā, jūlijā un augustā pirmdienas vakaros sv. Mises nebūs!

> 12.jūnijā lieli svētki –Vissvētās Jēzus Sirds svētki, sv. Mise plkst. 10.30 un 18.30

> 10.jūnijā plkst. 19.00 alfas kursa dalībnieku tikšanās – agape (groziņi), filma, diskusijas..

> 14.jūnijā draudzes svētki – sv. Mise, agape (groziņi), slavēšana, pr. a.Mediņa uzruna..

> aicinām piedalīties draudzes svētceļojumā uz Itāliju no 24.oktobra līdz 2.novembrim! 

Svētceļojuma laikā Itālijā apmeklēsim paduju, ravennu, Loreto, asīzi,  lielāko bedediktīniešu 

klosteri Montecassino, romu un Vatikānu, atpakaļceļā Vičensu. Ceļā uz Itāliju apskatīsim arī 

Čenstohovu un Krakovu polijā.

Ceļojuma garīgais vadītājs – priesteris. pieteikties un vairāk informāciju varat uzzināt – Uldis 

Bokšs, tel. 26656515. e-pasts: uldis.bokss@gmail.com

Lai ceļojums izdodos, nepieciešams laicīgi pieteikties 40 cilvēkiem. 1. iemaksa – 100 eUr līdz 

15.06.15. 2. Iemaksa – 150 eUr līdz 01.08.15. Ceļojuma kopējās izmaksas ir plānotas 450 eUr. 

Ceļojums ar MB 2013.gada autobusu.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!


