
 
30. 01. 2011. Svētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs (Mt 5, 8)! 

 

 
 

Draudzes evaņģelizācijas 
šūniņu atbildīgo un 

interesentu tikšanās 31.01. 
plkst. 18.00 

(Draudzes mājā) 
 

2.februāris Kunga 
Prezentācijas svētki templī 

(Sveču diena) 
Sv. Mise plkst. 
 8.15 un 19.00  

Pēc sv. Mises agape, 
‘Betlēmju’ un egļu 

demontēšana... 
 

Alfas kurss mūsu draudzē 
sāksies 9.02. plkst. 19.00 

Lūgums aicināt 
dalībniekus! 

Komandas un brīvprātīgo 
tikšanās 31.01. plkst. 18.00 

 
Mūsu draudzes mājas lapa 
www.terezesdraudze.lv ! 

Svētīgi... Svētīgi... Svētīgi... Pats Dievs, Jēzus Kristus, 
pakāpjas augstumā, lai šodienas liturģijā pasludinātu 
svarīgus vārdus tiem, kuri dedzīgi vēlas sasniegt augstus 
tikumus. Tāpat kā Likums Mozum tika dots uz kalna, tā 
arī jaunajam likumam bija jātiek izteiktam uz kalna. 
Pirmais ietvēra desmit baušļus, lai cilvēks varētu 
sasniegt šejienes dzīves gudrību. Otrajā tika dotas 
astoņas svētības, lai visus, kuri tās ievēros, vestu uz 
mūžīgo dzīvi un debesu tēviju.  
Kalna svētības ir Jēzus sludināšanas centrā. Svētību 
pasludināšana ir Jaunās derības mīlestības likuma 
pamats. Tās mums atklāj dzīves mērķi un veidu kā šo 
mērķi sasniegt. Kalna svētības piepilda Dieva 
apsolījumus un ir Kristus atbilde uz cilvēka 
meklējumiem pēc laimes.  
Šīs svētības mums atklāj pašu Jēzu Kristu, tās ir viņa 
‘attēls’, un tās mums palīdz labāk izprast kristieša 
aicinājumu: iemantot mūžīgo dzīvi (svētlaimi) Dievā. 
Šodien Dieva Vārds mūs aicina izvēlēties svētību ceļu. 
Tās mūs nostāda izvēles priekšā. Mēs visi esam aicināti 
attīrīt savu sirdi no tā, kas traucē Dieva mīlestībai mūs 
vadīt. Šīs svētības mums atgādina, ka patiesā laime nav 
meklējama ne bagātībā, ne ērtībās, ne cilvēciskajā godā, 
ne varā, ne arī kādos cilvēciskos sasniegumos, lai arī cik 
derīgi tie būtu, kā, piemēram, zinātnes, tehnikas vai 
mākslas sasniegumi, bet vienīgi Dievā - visa labuma un 
visas mīlestības avotā. 
Sv. Džons Henrijs Ņūmens secina: "Bagātība - tā ir 
mūsdienu lielā dievība; tieši to lielum lielais vairums 
cilvēku instinktīvi godina. Par laimes mērauklu viņi 
uzskata sakrāto mantību, un jo tā lielāka, jo lielāka 
cieņa pienākas. [..] Tas rodas no pārliecības, [..] ka ar 
bagātību viss iegūstams. Tādējādi viens no mūsdienu 
elkiem ir bagātība, bet otrs - slava. [..] Būt slavenam - 
būt pazīstamam un gūt izdaudzinātu ievērību pasaules 
acīs (citiem vārdiem sakot, nonākt preses uzmanības 
centrā) - tas pats par sevi vien tiek uzskatīts par 
vislielāko labumu, kas ir īstas pielūgsmes vērts. Taču 
tāda slava ir pārejoša." 
Kungs Jēzu, piepildi manu sirdi ar savām svētībām! Dari to 
nabadzīgu, dari to atvērtu — atvērtu saņemt un atvērtu dot! 
Dari manu sirdi vienkāršu un labu, lai uzlūkoju pasauli 
bērna acīm! Dari manu sirdi spēcīgu un nepiekāpīgu, gatavu 
iestāties kā par cilvēka, tā Debesu valstības lietām! 
 

Dieva svētību no Bruknas kopienas  
Laulāto rekolekcijām sūtot- Pr. Andris Kravalis 

111188888888    



♦ Latvijas Kristīgo mediķu apvienības (LKMA) pilnsapulce, kas bija paredzēta 
29.janvārī, Klostera ielā 4, Rīgā, tiek pārcelta uz februāra beigām. Informēsim par 
konkrētu datumu un laiku. 
♦ 21.februārī "Pretstraumes" sāksies Rīgā, Klostera ielā 4. Iespējams izvēlēties sev 
piemērotāko tikšanās laiku - plkst. 15.00 vai 19.00. Pieteikšanās pie Ilzes Kuršas-
Briedes (29455267). 
♦ Svētceļojums uz Aglonu  sestdien, 5.februārī. Izbraukšana no Rīgas, no krastmalas, 
plkst. 16.00. Vairāk informācijas: tālr.: 67 148 336, mob. tālr.: 26 672 531, 
 e-pasts: mt@mieramtuvu.lv. Lūgums iepriekš pieteikties! Sirsnīgi aicināti visi! 
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!  

♦ 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 u.c. 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. 
♦ Pērk (lēti) apdzīvojamo platību Rīgas Katoļu ģimnāzijas tuvumā vai maina pret 2-
istabu dzīvokli Jelgavā. Mob. tālr.: 29895420, Ingrīda. 
♦ Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas pirmā nedēļas nogale notiks no 11. - 13. 
februārim Rīgas Katoļu ģimnāzijā, O. Vācieša ielā 6. Nedēļas nogali vadīs pr. Pēteris 
Kurkevičs OFM Cap (Ukraina). Lūgums iepriekš pieteikties, kā arī ziņot par 
nepieciešamību palikt pa nakti pr. Arnim Maziļevskim (29397048) vai Baibai 
(22183740).  
♦Saderināto tikšanās kurs: 10. 02. 2011, 18:30 līdz 07. 04. 2011, 21:00 Vienu reizi 
nedēļā. Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā, O.Vācieša ielā 6. 
♦ 8. februārī (un katra mēneša otrajā otrdienā) no plkst. 18.00 līdz 20.00 Rīgas Katoļu 
ģimnāzijas draudzes namā, notiks kopienas „Chemin Neuf" slavēšanas vakars. 
Aicināti visi! Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tel. 29 213 379 Tomasam. 

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, tālr. 29191335, 
priesterim Andrim Kravalim, tālr. 29497000 vai t./fax: 67601544. 
 
* Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 


