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Aicināti izaugsmei!

ristus aicinājums uz atgriešanos turpina skanēt kristiešu dzīvē.
Šī otrā atgriešanās ir nepārtraukts uzdevums visai Baznīcai, kas
“nes grēciniekus savā klēpī”, kas tātad “vienlaikus ir gan svēta,
gan arī tāda, kam nepieciešama šķīstīšanās, kas pastāvīgi cenšas gandarīt
un atjaunoties”. Šie centieni, lai atgrieztos, nav vienīgi cilvēciska darbība.
Tā ir “satriektās sirds” virzība, kuru pievelk un rosina žēlastība, mudinot to
atbildēt Dieva žēlsirdīgajai mīlestībai, Dievam, kurš mūs iemīlējis pirmais.
Zemes virsū Baznīca ir rotāta ar patiesu, kaut arī vēl nepilnīgu, svētumu. Tās
locekļiem pilnīgs svētums vēl jāsasniedz: „Spēcināti ar tik daudziem un lieliskiem
pestīšanas līdzekļiem, visi Kristum ticīgie, lai kāds būtu to stāvoklis vai situācija,
ir Dieva aicināti - un katrs savā īpašā veidā - uz to svētuma pilnību, kāda ir Tēvā.”
Kamēr Kristus - ‘svēts, nevainīgs, bez traipa’, grēka nepazinis, ir nācis vienīgi, lai

izpirktu tautas grēkus, Baznīca savā klēpī ietver grēciniekus, un tātad, būdama
svēta, tā vienlaikus ir aicināta šķīstīties, nemitīgi ejot gandarīšanas un atjaunotnes
ceļu.” Visiem Baznīcas locekļiem, arī tās ordinētajiem kalpotājiem, jāatzīst sevi par
grēciniekiem. Visos locekļos līdzās Evaņģēlija labajai sēklai līdz pat laiku beigām
aug arī grēka nezāle. Tādējādi Baznīca sapulcina grēciniekus, kurus apņem Kristus
pestīšana, bet kuri vēl joprojām iet svēttapšanas ceļu. “Baznīca ir svēta, pat ja
tās klēpī ir grēcinieki, jo tai nav citas dzīves, kā vienīgi dievišķās žēlastības dzīve:
dzīvojot žēlastības dzīvi, tās locekļi sevi svētdara, izvairoties no žēlastības dzīves,
viņi krīt grēkos un netikumībā, kas, savukārt, neļauj Baznīcai izstarot savu svētumu.
Tāpēc Baznīca cieš no tā un gandara par šiem grēkiem, no kuriem ar Kristus asinīm
un Svētā Gara dāvanu viņa spēj dziedināt savus bērnus”.
Sagatavoja pr. M. Ozoliņš, izm. Katoļu Baznīcas katehisms

Draudzes paziņojumi
> Jūnijā, jūlijā un augustā pirmdienas vakaros sv. Mises nebūs!
> Šodien draudzes svētki – uzņemam viesus no Bruknas un priesteri Andreju Mediņu!
> Aicinām piedalīties RKĢ un draudzes svētceļojumā uz Aglonu! Izbraukšana 7.augustā no
Rīgas, maršruts Ludza – Aglona. Sīkāka informācija tiks izsūtīta uz e-pastu un izstāstīta
kopīgā svētceļnieku tikšanās reizē jūlija vidū. Pieteikties un papildus info: Aija tel. 29153246
> 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. Ceļojuma kopējās
izmaksas ir plānotas 450 EUR. Ceļojums ar MB 2013.gada autobusu.

Dievkalpojumi draudzē
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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