
 
06. 02. 2011. Jūs esat zemes sāls. Jūs esat pasaules gaisma.(sal. Mt 5, 13-14)! 

 
Draudzes evaņģelizācijas 

šūniņu atbildīgo, Alfas 
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Katoļu ģimnāzijā,  
nedēļas nogali vadīs pr. 
Pēteris Kurkevičs OFM 
Cap (Ukraina). Lūgums 

iepriekš pieteikties, kā arī 
ziņot par nepieciešamību 

palikt pa nakti Katoļu 
ģimnāzijas telpās pr. Arnim 

Maziļevskim (29397048) 
 

Mūsu draudzes mājas lapa 
www.terezesdraudze.lv !  

 
Aicinām pēc sv. Mises 

apmeklēt grāmatu galdu! 

 
Esiet zemes sāls! Nesiet gaismu savos lukturos! 
Jēzus runā par sevi kā par Taisnības sauli (Mt 2, 20), 
savus mācekļus viņš nosauc par pasaules gaismu (Mt 5, 
14). Caur viņiem, gluži kā ar spožiem stariem, Dievs var 
liet pazīšanas gaismu pāri visai zemei.  
Šo staru apgaismoti, mēs paši, kas bijām tumsa, esam 
kļuvuši gaisma. Kā saka svētais Pāvils: "Iepriekš jūs 
bijāt tikai tumsa, bet tagad esat kļuvuši gaisma Kungā, 
tad arī dzīvojiet kā gaismas bērni!" (Ef 3, 8) Un vēl: 
"Jūs nepiederat ne naktij, ne tumsai; jūs esat gaismas 
bērni un dienas bērni." (1 Tes 5, 5) Svētais Jānis savā 
vēstulē raksta: "Dievs ir gaisma" (1, 5) un "tas, kurš 
paliek Dievā, paliek gaismā" (1, 7). Tādēļ, tā kā mēs 
esam atbrīvoti no šausmu tumsas, mums ir jādzīvo 
gaismā kā gaismas bērniem. Tas liek apustulim sacīt: 
"Mirdziet kā spīdekļi pasaulē, nesot sevī dzīvības 
vārdu!" (sal. Flp 2, 15). Sāls un gaisma - šie divi tēli, 
par kuriem runā Jēzus, papildina viens otru un tiem ir 
dziļa nozīme. Senatnē sāls un gaisma bija dzīvībai 
svarīgi elementi cilvēka dzīvē. Gaisma, par kuru 
Evaņģēlijā runā Jēzus, ir ticības gaisma, dāvana, kuru 
Dievs sniedz, neprasot par to atlīdzību, tā apgaismo sirdi 
un apskaidro prātu. Garīgajā pasaulē gaismas simbols 
izsaka cilvēka ilgas pēc patiesības un slāpes pēc 
zināšanu pilnības, kas ir ierakstītas dziļi cilvēka būtībā. 
Gaismas un sāls realitāte mums atgādina, ka Kristības 
sakramentā mūsu būtība tiek dziļi pārveidota, jo tagad tai ir 
pievienota jaunās dzīves, kas nāk no Kristus (sal. Rom 6,4), 
“garšviela” - sāls. Šī sāls, pateicoties kurai kristieša 
identitāte nebojājas pat sekularizētajā pasaulē, ir Kristības 
žēlastība. Tā ļauj mums atdzimt, dāvājot mums dzīvi Kristū, 
un spēju atbildēt aicinājumam “uzupurēt sevi un savu dzīvi 
kā dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri” (Rom 12,1). 
Gaisma kļūst par Dieva klātbūtnes zīmi cilvēkā, kas dod 
spēku un drosmi liecināt šodienas pasaulei par Kristus 
aicinājuma skaistumu un spēku. 
Lai Dievs jūs bagātīgi svētī – pr. Andris Kravalis 
 

111189898989    



♦ Pasaules Jauniešu dienu svētceļojuma februāra posms „Iesakņodamies Kristū, 
pamatodamies Viņā.” Sv. Jēkaba katedrālē 12.februārī plkst. 17.00 Vissvētākā 
Sakramenta adorācija, 18.00 Sv. Mise, celebrēs V. E. arhibīskaps Zbigņevs 
Stankevičs. Pēc dievkalpojuma Klostera ielā 4 tikšanās ar jauniešiem, kas Jauno 
Gadu sagaidīja kopā ar Tezē kopienu Roterdamā, Nīderlandē. 
♦ 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). 
♦ Kristīgā Kultūras institūta lekcija. Kristīgās Kultūras institūts. Edītes Šteinas 
forums aicina uz lekcijām M. Pils ielā 2, 10.februārī, plkst. 18.00 "Mīlestības dzīvā 
liesma". Kā Svētais Gars šķīsta dvēseli, lai sagatavotu to mīlestībā tikties ar Dievu 
mūžīgajā dzīvē, pr. Maksimilians Podvika OCD. 
♦ Lūgums apskatīt jauno draudzes mājas lapas projektu: www.terezesdraudze.lv! 
Ierosinājumus sūtīt uz regnars@terezesdraudze.lv 
♦ 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. 
♦Aicinām darbā speciālistus ar pieredzi apavu izgatavošanā. 1. Kurpniekus, 2. Apavu 
virsmas šuvējus, 3. Apavu virsmas piegriezējus, Tel. 29555887, Raimondam 
♦ 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 kursi: 10. 02. 2011 (18:30-21:00) līdz 07. 04. 2011, 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 


