
 
23.01.2011. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! 

 
Turpinot Lūgšanas nedēļu 

par kristiešu vienotību, 
šodien plkst. 14.00 esam 
aicināti uz Torņakalna 
evaņģēliski luterisko 

baznīcu, 
uz Pārdaugavas draudžu 

tikšanos. 
Programmā: teātra izrāde, 
sadraudzība, darbs grupās, 

slavēšana (apvienotais 
draudžu ansamblis). 

 
Draudzes evaņģelizācijas 

šūniņu tikšanās 24. 01. 
plkst. 18. 00 

(Draudzes mājā) 
 

 Kopienas  
Chemin Neuf, Net for God 

tikšanās notiks šodien plkst. 
15.30 draudzes mājā. 

Skatīsimies filmu 
"Musulmaņi runā par 

Jēzu". 
 

Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu! 
Vai esam pārliecināti, ka šī vēsts ir domāta arī mums? 
Ja mēs esam godīgi pret sevi (un citiem), atzīsim, ka mums 
pietrūkst mīlestības gan uz Dievu, gan tuvāko… 
Atgriešanās no grēkiem ir ticības neatņemama sastāvdaļa. 
Ticība bez atgriešanās būtu kā uguns, kas lāgā nedeg, vai kā 
gaisma, kas gandrīz neko neapgaismo. Šāda ticība ir 
nepilnīga un faktiski mirusi.  
 
Grēks izraisa Dieva žēlastības pazaudēšanu, šķelšanos starp 
cilvēkiem, nesaskaņas sevī, grēks ir visa ļaunuma cēlonis 
šajā pasaulē. Dieva dāvātā pestīšana Jēzū Kristū pasargā 
mūs ne tikai no ļauna, ciešanām un dažādām slimībām, bet 
ārstē problēmu pašā tās saknē - atbrīvo mūs no grēka. Jēzus 
nāves un augšāmcelšanās mērķis ir «samierināt» cilvēku ar 
Dievu un ievest to dziļākā tuvībā ar Radītāju (grieķu vārds 
«katallasso» nozīmē nodibināt mieru pēckonflikta 
situācijās). Mēs reiz bijām garīgi miruši savu kļūdu un 
grēku dēļ, attālināti no Dieva, bez cerības, bez Dieva (Ef 
2,12), lai caur Viņu mēs tiktu samierināti ar Dievu. (Ef 2,14-
16)  
 
„Atgriešanās” nozīmē ne tikai morāli mainīties; tas ir daudz 
par maz! Tas nozīmē izmainīt savu dzīvi; nevis ar spēku vai 
apņēmību, bet ar ticību Dievam, kas mūs aicina atdot mūsu 
grēcīgās dzīves nastu Jēzum un saņemt Viņa, Dieva Dēla, 
dzīvību. Jēzus dzīvo, mīl, kalpo un darbojas mūsos un caur 
mums. Tas nozīmē, ka ne tikai jāatstāj sava vecā dzīve aiz 
muguras, bet vispirms jāpagriež sava seja pret Dievu, 
jāatdod Viņam sava sirds! 
Merkurs ir Saulei tuvākā planēta. Tur saglabājas ļoti augsta 
temperatūra un klimats vienmēr ir kvēlojoši karsts. Taču 
tikai vienā planētas puslodē valda liels karstums, tajā 
planētas daļā, kuru apspīd Saule. Otra planētas puslode, kas 
neatrodas Saules sistēmā, paliek ēnā un aukstumā. Planētas 
virsma ir apgaismota un sasildīta tikai tad, kad pret Sauli 
pagriežas viena no tās puslodēm. 
 
Tāpat ir ar kristiešiem, kas atrodas Dieva tuvumā un dažreiz 
ir pat pārāk tuvu; bet viņi nav pagriezuši seju, kuras 
skaistumu ir aptumšojis grēks, uz Viņa pusi. Kad mēs 
skatāmies uz Kungu, viss pilnībā izmainās, vispirms jau mēs 
paši izmaināmies. Pirmais nepieciešamais nosacījums, lai 
iegūtu pestīšanu, ir cilvēka atgriešanās pie Dieva, nevis 
savas personiskās attieksmes izmainīšana. 

Pr. Andris Kravalis 

111187878787    



♦ 24. janvārī Plašsaziņas un komunikācijas diena. Sv. Mise plkst. 19. 00 (Vada pr. A. 
Kravalis) Nabadzīgā Bērna Jēzus klosterī, pēc tam sadraudzības laiks. Aicināti visi 
interesenti! 
♦ 26. janvārī notiks māmiņu atbalsta grupas tikšanās Rīgā, Klostera ielā 4, kuru vadīs 
psiholoģe Dzintra Bušmane. 
♦Latvijas Kristīgo mediķu apvienības pilnsapulce 
LKMA pilnsapulce notiks 29. janvārī, Klostera ielā 4, Rīgā. Pieteikt dalību iespējams 
pa e-pastu lkma.riga@gmail.com līdz 27. janvārim. 
♦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! 
 
Draudzē: 
♦ Lūgums apskatīt jauno draudzes mājas lapas projektu: www.terezesdraudze.lv ! 
Ierosinājumus sūtīt uz regnars.silakalns@gmail.com 
 
♦ Aicinām pēc sv. Mises apmeklēt grāmatu galdu!  
♦ Alfas kursa pirmā nodarbība mūsu draudzē 9. februārī! 
♦ 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  
♦ 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 
♦ Sertificēta instruktore piedāvā auto vadīšanas apmācības „B” kat. Mob.tālr.: 
29895420, Ingrīda. 
♦ Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas pirmā nedēļas nogale no 11.-13.  
februārim Rīgas Katoļu ģimnāzijā, O. Vācieša ielā 6.  
♦Saderināto tikšanās kuris: 10.02.2011, 18:30 līdz 07.04.2011, 21:00 
Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā, O.Vācieša ielā 
 

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 


