
 
20.02.2011. Esiet svēti, jo Es esmu svēts – Es, Kungs, jūsu Dievs.! (Lv 19, 1) 

 
 
 

Šodien, pēc Sv. Mises 
jauniešu tikšanās  

plkst. 12.20, kuras laikā būs 
iespējams noskatīties  

"Net for God" sagatavoto 
filmu par Pasaules Jauniešu 

dienām. 
 
 

Alfas komandas tikšanās 
21.02. plkst. 18.00 
(Draudzes mājā) 

 
 

Alfas kurss mūsu draudzē 
23.02. plkst. 19.00 
Otrā nodarbība! 

Iespēja iesaistīties un 
aicināt savus līdzcilvēkus! 
Atb. Raimonds: 29555886 

Agnese: 29124123 
 
 

Mūsu draudzes mājas lapa 
www.terezesdraudze.lv ! 

  
Aicinām pēc sv.  

Mises apmeklēt grāmatu 
galdu! 

Esiet svēti, kā jūsu debesu Tēvs ir svēts! (Mt 5, 48) 
Svētīgā Māte Terēze no Kalkutas uzdod savām māsām 

svarīgu jautājumu: 

Kāda ir Dieva patiesā griba attiecībā uz mums? 

Atbilde: Tev ir jākļūst svētam. Svētums ir vislielākā dāvana, 

ko Dievs var mums pasniegt, jo Viņš mūs ir radījis šim 

mērķim. Tam, kurš mīl, pakļaušanās ir kas vairāk par 

pienākumu; tas ir pats svētuma noslēpums.  

Mēs visi esam radīti pēc Dieva līdzības, lai mīlētu un būtu 

mīlēti.  

Jēzus ar neizsakāmu dedzību vēlas mūsu svētumu. Tāda ir 

Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta! (1 Tes 4, 3) Kunga 

svētā Sirds pārplūst aiz vēlēšanās redzēt mūs pieaugam 

svētumā.  

Ik dienas mums ir jāatjauno savs lēmums tiekties pēc 

aizvien lielākas dedzības, gluži kā pirmajā atgriešanās dienā, 

sakot: "Kungs, mans Dievs, palīdzi man pildīt visas labās 

apņemšanās; dāvā man žēlastību šodien patiesi iesākt Tev 

kalpot, jo tas, ko esmu darījis līdz šim, nav nekas."  

Mēs nevaram tikt atjaunoti, ja mums trūkst pazemības atzīt 

to, kam mūsos ir jātiek atjaunotam.  

Mēs nevaram kļūt svēti, sekojot kādai stingrai programmai, 

ir tik daudz svētuma formu un tātad arī ceļu uz svētumu, cik 

daudz ir cilvēku. Katrs ir Dievam pilnīgi unikāls. Neviens 

nezina, kur pastāv viņa paša svētums, tas atklājas tikai 

pamazām šī ceļa laikā, un bieži tas pilnīgi atšķiras no 

cilvēka iedomātā. Svētā Terēze no Bērna Jēzus, apzinoties 

savu nespēcību, lūdza Jēzu: mans Dievs, esi Tu pats mans 

svētums! „Svētums ir pieņemt to, ko Jēzus mums dod, un ar 

priecīgu smaidu dot Viņam to, ko Viņš no mums prasa,” 

saka svētīgā Māte Terēze. 

Būt svētiem nozīmē līdzināties Dievam. Svētumu mēs 

nevaram iegūt ar savu gribu, bet ļaujoties Svētā Gara 

vadībai ceļā pa Kunga pasludināto svētumu ceļu. Svēti ir 

nevis tie, kuriem nav grēku, bet gan tie, kuri tic Dieva 

žēlsirdībai, to nemitējas piesaukt un cer, ka varēs uzlūkot 

Dievu, Debesu Tēvu. Svētuma ceļš iesākas un sakņojas 

lūgšanā tad, kad atveram sirdi un saucam: Nāc, Kungs Jēzu, 

nāc!      

Lai Dievs jūs bagātīgi svētī – pr. Andris Kravalis 

111191919191    



♦ Kristīgā Kultūras institūta lekcija 
24.februārī, plkst. 18.00, Kristīgās Kultūras institūts. Edītes Šteinas forums aicina uz 
lekciju M. Pils ielā 2: Dažas atšķirības starp Svēto Rakstu grieķu un latīņu tekstiem, 

Maruta Mazlovska. 
♦. "Net for God" tikšanās 27. februārī, plkst. 15.30, "Net for God" filmas "No guru 
pie Jēzus. Tēvs Jāzeps Marija Verlānds" skatīšanās Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus 
draudzes namā. Laipni aicināti visi, lai kopā slavētu Kungu, lūgtos, noskatītos filmu 
un dalītos par tajā redzēto. Tikšanās noslēgumā būs kopīga agape, tādēļ lūgums 
paņemt līdzi nelielu cienastu. 
♦ 5 dienu klusuma rekolekcijas Svētās Terēzes Karmela klosterī Birkenverderē  
Kristīgais Kultūras institūts. Edītes Šteinas forums aicina piedalīties 5 dienu klusuma 
rekolekcijās Svētās Terēzes Karmela klosterī Birkenverderē (pie Berlīnes) 
"Ieklausīties smaidošajā Jēzū". Rekolekcijas notiek no 3. - 8.jūlijam karmelītu tēvu 
vadībā. Informācija: kristkultinst@gmail.com vai 29265478. Lūdzam pieteikties 
savlaicīgi ierobežotā vietu skaita dēļ! 
♦ 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). 
 
♦ 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. 
♦ 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 
♦ Katoļu ģimnāzijas skolotāja vēlas īrēt istabiņu Āgenskalna rajonā.  
Tel.nr. 27857342. Jau iepriekš pateicos par atsaucību! Sandra 

 
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 


