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Esiet žēlsirdīgi kā jūsu 
Debesu Tēvs ir žēlsirdīgs.

(Lk 6, 36)



Ģ imenes aicinājums un misija Baznīcā un mūs
dienu pasaulē – šāds temats ir izvēlēts pašlaik 
Vatikānā notiekošajai Bīskapu sinodei. Tā ilgs 

  līdz 25. oktobrim. Pāvests aicina visus lūgties 
par šo svarīgo notikumu un veltīt tam lielu uzmanību. 
Bīskapu sinode nav vienkāršs saiets vai tikšanās. Tā 
nav vieta kompromisiem, bet Svētā Gara darbībai.

Latvijā ģimenes jautājums ir īpaši sasāpējis. Vismaz 
puse bērnu dzimst ārlaulībā, trešā daļa ģimeņu ir bez 
tēva klātbūtnes, mirstība stabili pārsniedz dzimstību. 
Tieši tāpēc mēs ar īpašu dedzību pievienojamies  tiem 
miljoniem ticīgo, kuri visā pasaulē lūdzas par sinodes 
norisi un augļiem. Mūsu līdzdalība nav fakultatīva.

Sinode atgādina patiesību par ģimenes skaistumu. 
Laulība un ģimene ir mūsu sabiedrības dārgakmens, 
dārgums, kas ir gan Baznīcas, gan visas sabiedrības 
kopīgā labuma pamatā. Ģimene ir gan sabiedrības, 
gan Baznīcas pamatšūniņa. Šī saikne ir nešķirama. 

Šajā sinodē ir ļoti izteikti klātesoša žēlsirdības tēma. 
Vienlaicīgi tiek nemitīgi uzsvērts, ka nedrīkst pieļaut 
pārrāvumu starp žēlsirdību un patiesību. Mums ir 
jābūt taisnīgiem žēlsirdībā un žēlsirdīgiem taisnībā.
Strādājot ar ievainotām ģimenēm, Baznīcas pieejai 
jābūt žēlsirdīgai un atvērtai, reizē skaidri parādot 
patiesību par laulību un ģimeni. „Vislielākā žēlsirdība 
ir spēja patiesību pateikt ar mīlestību.”

Vērīgi uzlūkojot mūsdienu cilvēku dzīvi, redzam, ka 
nekavējoties ir vajadzīgs īsts „ģimenes gars”. Bez tā 
cilvēki tiek nolemti vientulībai un atmesti. Kā uzsvēra 
pāvests, „ģimenes gars” ir būtisks elements Baznīcai. 
Baznīca ir Dieva saime, un tādai tai ir jābūt.



• Adorēt Alfa kursa laikā (trešdienās 18:3021:00)
• Atvest/aizvest 1 personu no Kurzemes prospekta
• Pārbīdīt galdus Draudzes namā (16:0017:00)
• Mazgāt grīdas vakarā pēc Alfa kursa (21:3022:00) 

vai nākamajā rītā

Pieteikties pie Alfas administratora Ģirta Zolta: 
22 33 44 51, 29 61 44 92 / girts.zolts@inbox.lv

1 Pateicamies par pašlaik notiekošo Bīskapu sinodi 
par ģimenes tēmu un lūdzamies:  
– lai Svētā Gara vadībā tiek atrasti īstie risinājumi  
 samilzušajām problēmām ģimenes jautājumā;

 – lai vēl skaidrāk tiek atklāta gan ģimenes misija,  
 gan tās aicinājums mūsdienu pasaulē.

2 Lūdzamies par Alfa kursu, lai visi tā dalībnieki 
piedzīvo personisku satikšanos ar Dievu.

3 Lūdzamies par tiem, kuri piedalās katehēzē, lai, 
nostiprināti ticībā, viņi liecina par Dievu citiem.

Jautājumi pārdomām:

1) Vai man izdodas apvienot taisnību un žēlsirdību? 
Vai es tomēr mēdzu upurēt vienu vai otru?
2) Vai mana attieksme veicina “ģimenes garu” man 
apkārt – ģimenē, draudzē un sabiedrībā?

Pr. Ronalds Melkers
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Rīgas Svētās Terēzes Romas katoļu draudze 
O. Vācieša iela 6, Rīga, LV1004, Latvija | Reģ. Nr. 90002493065
Konts: SEB banka, UNLALV2X | LV76 UNLA 0050 0114 8195 5

Skolas kapelāns: Pr. Modris Lācis
Tel. (+371) 26 54 79 71 / Epasts: pr_modris@inbox.lv

Draudzes prāvests: Pr. Ronalds Melkers
Tel. (+371) 29 37 37 68 / Epasts: pravests@terezesdraudze.lv

DIEVKALPOJUMI

AKTUALITĀTES

Katru svētdienu Labā Gana katehēzes nodarbības 
(no 3 līdz 9+ g. v. bērniem) notiek: Adorācijas laikā  
(1. daļa) un pēc agapes (2. daļa)

14. okt. Alfa kursa pirmais vakars (Draudzes namā)

18. okt. Luī un Zēlijas Martēnu kanonizācija Romā

Svētdiena* Adorācija 9:50–10:50, Sv. Mise 11:00 
Pirmdiena 
Otrdiena 
Trešdiena Sv. Mise 8:15 (Laudes 7:50)
Ceturtdiena 
Piektdiena 
Sestdiena Sv. Mise (ar Laudēm) 9:00

* Adorācijas laikā ir iespējams svinēt Izlīgšanas sakramentu. 
Pēc Sv. Mises – agape (“groziņus” var atstāt Draudzes namā jau 
iepriekš) un katehēze draudzei (jauniešiem un pieaugušajiem).


