
 
27.02.2011. Meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību! (Mt 6, 33) 

 
Šodien, "Net for God"  

filma No guru pie Jēzus.  
Pr.  mūka Jāzepa M. 
Verlānda pieredze. 

Draudzes namā  
plkst. 15.30 Aicināti visi! 

 
Alfas komandas 

 un šūniņu vadītāju tikšanās 
28.02. plkst. 18.00 
(Draudzes mājā) 

 
Alfas kurss mūsu draudzē 

2.martā plkst. 19.00 
Trešā nodarbība! 

Kā es varu būt pārliecināts 
par savu ticību? 

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

Agnese: 29124123 
Aicināti visi!!! 

 
Mūsu draudzes mājas lapa 
www.terezesdraudze.lv ! 

  
♦ Aktuāli! Jauniešiem! 
Pieteikšanās uz Jauniešu 
dienām Madridē līdz 20. 
martam. Viktors: 26112446 

 

 
Dārgā draudze! 
Nākamās nedēļas 9.martā ar Pelnu dienas liturģiju 
uzsāksim Gavēņa laiku. Esam aicināti sagatavoties un ar 
konkrētu rīcību iesākt sagatavošanos Lieldienu 
svinībām! 
Šodien Dieva Vārds mūs aicina dzīvot pēc Evaņģēlija 
vēsts un gatavot ceļu Dieva Valstībai savās un 
līdzcilvēku sirdīs. 
Dieva Valstība nav pabeigta kārtība, bet gan kaut kas 
dzīvs, kaut kas, kas nāk. Dieva Valstība ir iesākusies. Tā 
ir tur, kur valda Dievs. Esam aicināti to apzināties un 
meklēt sevī. Katru reizi Tēvreizē mēs sakām - Lai atnāk 
Tava Valstība. Mēs dzīvojam ilgās pēc Debesu valstības, 
jo mūsu tēvija ir debesīs. (Flp 3, 20) 
Mazā Terēze raksta:„Es tik daudz sagaidu no Debesīm..  
Man nepavisam nav bail no pēdējām cīņām, ne no 
ciešanām, lai cik lielas tās būtu, ne arī no slimībām. 
Labais Dievs arvien ir man palīdzējis; Viņš ir mani 
atbalstījis un vadījis, pie rokas turēdams kopš agras 
bērnības Es paļaujos uz Viņu. Esmu pārliecināta, ka 
Viņš turpinās sniegt savu palīdzību līdz galam..” 

pr. Andris Kravalis 
 
♦ 5. martā, sestdien, plkst. 13.00 AIZGAVĒNIS jeb PANKŪKDIENA! Draudzes 
mājā kopā ar RKĢ! Dziesmas, joki, stafetes, darbnīcas un pankūkas!  
♦ 5. martā plkst. 19.00 Evaņģelizācijas vakars. Draudzes mājā tikšanās ar 
evaņģelizētāju Ž. Bastēnu (Beļģija). Aicināti visi, kas vēlās evaņģelizēt! 

 
♦ 6. martā, svētdien, pēc sv. Mises Draudzes Evaņģelizācijas šūniņu visu 

dalībnieku tikšanās! 
(lūgšanas, liecības, agape, iespēja iepazīties un iesaistīties izveidotajās grupās)  
6. martā plkst. 9. 00 tikšanās ar tēvu Konrādu (Vācija), lai mācītos izgatavot 
rožukroņus. Draudzes māja. Nepieciešamais materiāls tiks nodrošināts! Aicināti visi! 

111199992222    



♦ 4.martā plkst. 19.00 šūniņa Nr.1 laipni aicina uz Filipa Greninga filmu „Lielais 
klusums”, kas tiks demonstrēta draudzes namā. 162 minūtes garā filma ir uzņemta 
Francijā, Grenobles (Šartrēzes) klosterī. Tā stāsta par klostera vēsturi, mūku ikdienu, viņu 
lūgšanām, gregoriāņu dziedājumiem un kopienas dzīvi. Filmas režisors pats šajā klosterī 
nodzīvoja sešus mēnešus. 
♦ 5. martā Tautas Rožukroņa lūgšanas tikšanās, Sv. Mise plkst. 12.00 
(pr. A. Kravalis) Marijas Magdalēnas baznīcā, pēc tam Rožukronis, agape. 
♦ Dominikāņu māsu organizētās ignācisko vingrinājumu "Klusuma rekolekcijas" 
1. - 6.marts. Individuālās "Klusuma rekolekcijas", kas balstās uz sv. Ignācija garīgo 
vingrinājumu principiem, notiks Rīgā, Betānijas Dominikāņu māsu rekolekciju mājā. 
Dalības maksa 45 Ls. Līdzi jāņem Sv. Raksti, pieraksti, maiņas apavi, personīgai higiēnai 
nepieciešamās lietas. Rekolekcijas vadīs Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Brigita: 
sandrasje@inbox.lv vai mob. 29387125. 
♦ Festivāls jauniešiem „Sexual Revolution” No 4.- 6. martam Rīgā kristīgajā centrā 
„Labā Vēsts", Ūnijas ielā 99, notiks starptautisks festivāls jauniešiem „Sexual 
Revolution", kurā piedalīsies slavēšanas mūzikas grupa „Jesus Culture". Pieteikties 
festivālam un samaksāt reģistrācijas maksu var festivālu mājaslapā 
www.sexualrevolution.lv (dalība 5. un 6.marta rīta programmā ir par brīvu, atlaides grupu 
biļetēm dalībai pārējā programmas daļā). 
♦Lūgšanu nakts Aglonā  
Nākamais svētceļojums uz Aglonu - sestdien, 5.martā. Izbraukšana no krastmalas pie 
Sāpju Dievmātes baznīcas plkst. 16.00, pulcēšanās no plkst. 15.50. (10 Ls.) Vairāk 
informācijas: tālr.: 67 148 336, mob. tālr.: 26 672 531, e-pasts: mt@mieramtuvu.lv.  
DRAUDZĒ 
♦ 18. martā, kā arī 25.martā un 1. aprīlī kapelā plkst. 18.00 notiks Tezē vakari. Pēc 
pasākuma būs groziņu Agape. Sīkāka informācija: 26394426- Diāna 
♦ Mūsu draudzes adorācijas laiks Adorācijas Kapelā katru otrdienu no 9.00 līdz 
21.00. Informācija un pierakstīšanās dežūru grafikā pie informācijas dēļa. 
♦ Mūsu draudzē darbojas Caritas kustība. 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. 
♦ Kristietei iespēja īrēt vienu istabu četristabu dzīvoklī (Elizabetes 37) Interesēties t. 
29455267 
♦ Aicinām darbā speciālistus ar pieredzi apavu izgatavošanā. 1. Kurpniekus, 2. Apavu 
virsmas šuvējus, 3. Apavu virsmas piegriezējus, Tel. 29555887, Raimondam 

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, pr. Andrim Kravalim tālr. 29497000 


