
 

16.01.2011. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! 

 
Gatavojoties lūgšanas 
nedēļai par kristiešu 

vienotību iznācis jauns 
izdevums "Kas mūs vieno?" 

(pie ziņojumu dēļa) 
 
 

Draudzes evaņģelizācijas 
šūniņu vadītāju (līderu) 

tikšanās 
17. 01. plkst. 18. 00 
(Draudzes mājā) 

 

Šodienas Evaņģēlija fragments mūs iepazīstina ar Jāņa 
Kristītājā liecību par Kristu. Šai liecībai ir izšķiroša 
nozīmē Jāņa Kristītāja mācekļu dzīvē. Tūlīt pēc šīs 
atklāsmes Jāņa Kristītājā mācekļi kļūst par Jēzus 
sekotājiem. Nākošais apustulis Andrejs bija dzirdējis šos 
Mozus vārdus: "Kungs, jūsu Dievs, atmodinās citu 
pravieti, līdzīgu man, viņu jums būs klausīt!" (At 18, 15) 
Tagad viņš dzird Jāni Kristītāju iesaucamies: "Lūk, 
Dieva Jērs!" (Jņ 1, 29). 
Un, tiklīdz Andrejs Viņu ierauga, tā spontāni dodas klāt 
patiesajam Dieva Jēram – Jēzum Kristum. Viņš ir 
atpazinis pasludināto pravieti, un aiz rokas ved arī savu 
brāli pie Tā, kuru ir atradis.  
Šodien Dieva Vārds mūs aicina pārdomāt par liecības un 
evaņģelizācijas nozīmi kristietībā. Kristietis pāri visam 
ir liecinieks! Tāpat kā Jānis Kristītājs liecināja par 
Kristu, tā tas ir jādara arī ikvienam kristietim. Katrs 
kristietis ir aicināts būt par Kristus liecinieku.  
Jūs ejat pie Dieva? Centieties nenonākt pie Viņa vieni! 
Ņemsim arī citus sev līdzi, lai viņi kļūst par mūsu 
līdzgaitniekiem ceļā, kas ved pie Dieva. Lai šīs zemes 
lietas kalpo evaņģelizācijai – Dieva mīlestības 
apliecinājumam. Lai katrs, kas savā sirdī jau sadzirdējis 
Kunga aicinājumu, no tā dāvā kādu iedrošinājuma 
vārdu arī savam tuvākajam.               Pr. Andris Kravalis 

♦No 18. līdz 25. Lūgšanas nedēļa par kristiešu vienotību! Turpinot Pārdaugavas 
draudžu sadraudzību mūsu draudze tiek aicināta ņemt aktīvu dalību sekojošā 
pasākumā: Svētdien, 23. janvārī, plkst. 14.00, Pārdaugavas draudžu tikšanās Rīgas 
Lutera Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Torņakalna ielā 3/5.  
Programmā: teātra izrāde, sadraudzība, darbs grupās, slavēšana (apvienotais 
draudžu ansamblis).  
 
♦22. janvārī kustības "Par dzīvību" organizēts lūgšanu gājiens uz Rīgas Dzemdību 
namu no sv. Jēkaba katedrāles. Sv. Mise plkst. 8.00.Iziešana plkst. 8.45. 
♦ 26. janvārī notiks māmiņu atbalsta grupas tikšanās Rīgā, Klostera ielā 4, kuru vadīs 
psiholoģe Dzintra Bušmane. 

111188886666    



♦ Mūsu draudzes adorācijas laiks Adorācijas Kapelā katru otrdienu no 9.00 līdz 
21.00. Informācija un pierakstīšanās dežūru grafikā pie informācijas dēļa 
 
♦ Rīgas katoļu Ģimnāzija uzņem audzēkņus no 1.- 12. klasei.  
♦ Iespējams pieteikt bērnus Rīgas Katoļu ģimnāzijas bērnudārzā. 
Informācija: Ilze Majeniece, tel. 29221282. majeniece@inbox.lv. 

 
♦ Kopienas Chemin Neuf, Net for God tikšanās notiks 30.janvārī plkst. 15.30 sv. 
Terezes no Bērna Jēzus draudzes mājā. Skatīsimies filmu "Musulmaņi runā par 
Jēzu". 
 
♦ 28.-30. janvāris, mūsu draudzē nedēļas nogale laulātajiem pāriem. (www.laulatie.lv) 
♦ Alfas kursa pirmā nodarbība mūsu draudzē 9. februāris! 
 
♦ Mūsu draudzē darbu uzsācis sociālā darba kalpošanas centrs (Caritas) 
Ir izveidota drēbju kamera, bibliotēka uc. Lūdzu, informējiet cilvēkus par dažāda 
veida palīdzības iespējām! Sīkāka informācija Dzidra 28355080 un Sandra 26082806 
♦ Aicinām pēc sv. Mises apmeklēt grāmatu galdu!  
 
♦ Rīgas katoļu ģimnāzijas psiholoģe, draudzes locekle Maruta Līvena vēlas īrēt 
vienistabas dzīvokli vai istabu Āgenskalnā, netālu no skolas. T. 29147393 

 
♦ 20. janvārī, plkst.18.30, Rīgas Domā notiks ekumenisks dievkalpojums, kas būs 
veltīts Barikāžu atceres 20.gadadienai.  
 
♦ Ģimenes dziedināšanas dievkalpojums 21. janvārī plkst. 17.00 Rīgas Sv. Alberta 
baznīcā. Vadīs priesteri: t. Jāzeps Sitnieks MIC, t. Maksimiliāns Podvika OCD, 
pr. Arnis Maziļevskis, t. Aldis Ziemelis OFMCap. 
Lūgums paņemt līdzi lapu ar uzzīmētu ģimenes ciltskoku – uzrakstīt ģimenes dzīvo 
un mirušo vārdus līdz 4.paaudzei (nezināmajiem uzrādīt radniecību). Aizlūgums ilgs 
apm. 4 st., vēlams ierasties uz sākumu, jo svarīga ir katra no programmas daļām. 
 
♦ Misijas Dienas 2011 „Dieva sūtīts. Darīt ko?” No 27. janvāra 17:00 līdz 29. janvāra 
19:00. Rīgā, Lāčplēša ielā 117, Pestīšanas Templī. 
♦ Iepriekšējais Romas katoļu baznīcas pāvests Jānis Pāvils II tiks beatificēts šī gada 1. 
maijā! 

INFORMĀCIJA 
Rīgas sv. Terēzes no Bērna Jēzus katoļu draudzē Svētās Mises notiek: 

 darbdienās 08:15 (rīta lūgšana Laudes – 7:50) sestdienās 09:00 / svētdienās 11:00 
Terēzes draudzes mājas lapas adrese ir: www.terezesdraudze.lv 

Vissvētākā Sakramenta adorācija: svētdienās no plkst. 09. 00 un svētku dienās vienu 
stundu pirms svētās Mises. 
Grēksūdzes: svētdienās 2 stundas pirms svētās Mises (adorācijas laikā), pēc sv. Mises, 
kā arī citā laikā pēc vienošanās ar priesteri. 
* Sakramentu, mājas svētīšanas, slimo apmeklēšanas gadījumos lūdzu zvanīt 
prāvestam Mārim Ozoliņam 29191335, 
priesterim Andrim Kravalim, tālr. 29497000 vai t./fax: 67601544. 
* Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 


