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Es esmu durvis.  
Ja kāds caur mani ieiet,  

tas tiks izglābts…
(Jņ 10, 9)



K ristus Dzimšanas svētku liturģiskā laika posms, 
kas turpināsies līdz Kunga Kristīšanas svētku 
svētdienai, šogad ir ar īpašu nozīmi, jo jaunajā 

2016. gadā mēs svinam Dieva Žēlsirdības Jubileju.
Viens no izteiksmīgākajiem šīs Jubilejas simboliem ir 
īpašas durvis, kas tika atvērtas Vatikānā, kā arī citās 
bazilikās, katedrālēs un nozīmīgās svētvietās. Šoreiz, 
kā norāda pāvests, tās ir Žēlsirdības durvis, pa kurām 
ieejot, ikviens varēs piedzīvot Dieva mīlestību, kas mierina,  
piedod un dāvā cerību. Protams, tās ir tikai simbols – 
izejot caur Jubilejas gada durvīm, nevajadzētu sagaidīt, 
ka mūs pārņems kāda īpaša laimes sajūta. Iziešana 
caur šīm durvīm ir apliecinājums tam, ka izvēlamies 
iziet no grēka, no sava egoisma, lepnības, nešķīstības; 
ka izvēlamies ieiet jaunajā dzīvē, caur Kristu atgūstot 
līdzību Dievam, kļūstot žēlsirdīgi kā Tēvs.
Bet, lai nonāktu līdz durvīm, vispirms ir jādodas ceļā. 
Kā norāda pāvests, lai sasniegtu Svētās durvis Romā un 
citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā 
ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība 
ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un 
upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa 
Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsir
dībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir 
žēlsirdīgs pret mums. Tomēr ar nokļūšanu līdz durvīm un 
iziešanu caur tām vien nepietiek, jo kādas mehāniskas 
darbības veikšana nevienam pestīšanu vēl nav nesusi.  
Saskaņā ar Latvijas Bīskapu konferences dekrētu, šim 
žestam ir jābūt saistītam ar sakramentālu grēksūdzi, 
Eiharistijas saņemšanu, lūgšanu Svētā tēva nodomā, 
“Tēvs mūsu” un “Es ticu” izteikšanu, to visu cieši saistot 
ar pārdomām par Dieva žēlsirdību.



1 Pateicamies par Jauno Gadu un visām jaunajām 
iespējām un izaicinājumiem, ko tajā piedzīvosim, 
un lūdzam, lai, piedzīvojuši Tavu lielo žēlsirdību, 
mēs pamudinātu arī citus atgriezties pie Tevis.

2 Lūdzamies, lai visu katehēzes grupu dalībnieki 
piedzīvo personisku satikšanos ar Tevi, Dievs, 
un nostiprināti ticībā, kļūst par īstiem Kristus 
mācekļiem un Evaņģēlija lieciniekiem pasaulē.

DRAUDZES NEDĒĻAS LŪGŠANA

AKTUALITĀTES

6. jan. 8:15  Kunga epifānijas svētku Svētā Mise
13. jan. 19:00  Beta kursa 1. nodarbība

Lūdzu pārliecinieties, vai esat aizpildījuši veidlapu ar 
pamatinformāciju draudzes reģistra atjaunošanai!

Avērtas durvis ir arī zīme Baznīcas atvērtībai uz tiem 
miljardiem cilvēku, kuri vēl ir ārpusē. Žēlsirdības gads, 
kā teica pāvests Angelus lūgšanā, ir iespēja kristiešiem 
dalīties visdārgākajā: “Katrs no mums ir aicināts palīdzēt 
iepazīt Jēzu tiem, kuri vēl viņu nepazīst… Ja paskatīsimies 
sev apkārt, ieraudzīsim cilvēkus, kas ir gatavi sākt vai 
atsākt ticības ceļu, ja vien satiktu kristiešus, kuri ir iemī 
lējušies Jēzū. Vai mums nevajadzētu un vai mēs nevarētu 
būt tie kristieši? Vai es esmu patiesi iemīlējies Jēzū? (..) 
Un, ja esmu iemīlējies, man Viņu jādod iepazīt citem.”

Vāka attēls: Pāvests Francisks atver Svētās Durvis Sv. Pētera bazilikā 
2015. gada 8. decembrī. (CNS photo/Maurizio Brambatti, EPA)



DIEVKALPOJUMI

INFORMĀCIJA

Svētdien Vissv. Sakr. adorācija 9:50–10:50, Svētā Mise 11:00 
Pirmdien 
Otrdien 
Trešdien* Svētā Mise 8:15 (Laudes 7:50)
Ceturtdien
Piektdien 
Sestdien Svētā Mise (ar Laudēm) 9:00

Izlīgšanas sakramenta svinēšana notiek svētdienās 9:50-10:50; 
žēlsirdības vakarā katra mēneša pēdējā piektdienā; pārējā laikā – 
pēc pieprasījuma (vēršoties personīgi pie kāda no priesteriem)

Draudzes agape – svētdienās pēc Svētās Mises (Draudzes namā)

Pastāvīgā katehēze (jauniešiem un pieaugušajiem) – svētdienās 
pēc agapes (Draudzes namā)

Labā Gana katehēzes nodarbības (bērniem vecumā no 3 līdz 9+) 
notiek svētdienās Adorācijas laikā (1. daļa) un pēc agapes (2. daļa); 
bērniem, kuri netiek svētdien – ceturtdienās 17:30-19:30; pieteikties 
pie katehētes Ilzes Gulbes (tel. 29 44 74 45)

Grāmatu galds ir atvērts svētdienās pirms un pēc Svētās Mises 
(telpā lielajā gaitenī, pretī bīskapa Sloskāna muzejam)

* Skatīt informāciju dievkalpojumu kārtībā (sadaļā “aktualitātes”)
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