
 
06. 03. 2011. Ierakstiet manus vārdus savā sirdī un dvēselē! (sal. At 11, 18) 

 

Šodien, pēc sv. Mises 

Draudzes Evaņģelizācijas 

šūniņu dalībnieku un 

draudzes tikšanās svētki! 

Aicināti visi! 
(lūgšanas, liecības, agape, 

iespēja iepazīties un 
iesaistīties izveidotajās 

grupās) 
 

Alfas komandas un 

interesentu tikšanās ar 

Ţozefu Bastēnu 

 07.03. plkst. 18.00 

(Draudzes mājā) 

 

Trešdien, 9.03. Pelnu diena! 

Sv. Mises 08.15 un 19.00 

Visas dienas garumā Vissv. 

Sakramenta adorācija 

mūsu baznīcā! 

Plkst. 18.30 grāmatas 

‘Sekošana Kristum’ 

atvēršana un prezentācija. 

(Draudzes baznīcā) 

 

Alfas kurss mūsu draudzē 

9. martā pēc sv. Mises. 

Ceturtā nodarbība! 

Kā lūgt? 

Aicināti visi!!! 

 

Mūsu draudzes mājas lapa 

www.terezesdraudze.lv ! 

  

♦ Aktuāli! Jauniešiem! 

Pieteikšanās uz Jauniešu 

dienām Madridē līdz 20. 

martam. Viktors: 26112446 

 

 

Dārgā draudze! 

Šonedēļ, 9.martā, ar Pelnu dienas liturģiju uzsāksim 

Gavēņa laiku. Visi esam aicināti uz lūgšanu, ţēlsirdību 

un gandarīšanu. Gavēņa laika četrdesmit dienas mūs 

noskaņos un sagatavos Lieldienu svinībām. Gavēņa 

laiku var salīdzināt ar garīgo pamatu nostiprināšanu 

mūsu dzīvē. 

Izvēloties Kristu, mēs ļaujamies Dieva mīlestībai mūs 

pārveidot, svētdarīt un celt. Uzklausot Jēzu un esot 

vienībā ar Viņu, mēs kļūtam tie, kas īstenībā esam. 

Mūsu dzīve kļūst patiesa un īsta (Dievam tīkama), ja 

meklējam Dieva gribu, nevis savu vēlmju īstenošanu. 

Pats Jēzus apustuļiem izteica nopēlumu: "Un ko jūs man 

saucat: "Kungs, Kungs!" bet nedarāt ko es saku?" Un, 

izmantojot salīdzinājumu ar celtniecību, Viņš 

izskaidroja: "Es jums rādīšu ikkatru, kas pie manis nāk 

un Manus vārdus klausa un tos izpilda. Viņš līdzīgs 

cilvēkam, kas, ēku celdams, raka dziļi un pamatus lika 

uz klints. Un straume, ūdens plūdiem uznākot, gāzās 

pret šo māju un nevarēja to sakustināt, jo tā bija 

pamatota uz klints." (Lk 6, 47- 48). Šodienas Evaņģēlijā 

Jēzus aicina kalpot Dievam, kur un kā Viņš vēlas. Bieţi 

atkārtosim savā lūgšanā: "Kungs, ko Tu gribi, lai es 

daru? (Apd 9, 6) Ļauj man saprast, ko Tu sagaidi no 

manis, jo es vēlos to izpildīt līdz galam! — Es piederu 

Tev, atpestī mani! (Ps 118) Es vairs nepiederu sev, bet 

gan Tev, mans dievišķais Kungs, dari ar mani to, ko Tu 

vēlies!" Būvēt savu māju uz klints nozīmē ne tikai 

balstīties Kristus mācībā, bet ‘rakt’, ‘iet dziļumā’ un 

celt, vadoties pēc ‘dievišķā arhitekta’ plāna. Tātad 

kristīgās ticības būtība ir nevis pieņēmums par noteiktu 

lietu patiesumu, bet gan, pirmkārt, personīgas attiecības 

ar Jēzu Kristu. Tā ir satikšanās ar Dieva Dēlu, kas visai 

mūsu eksistencei piešķir jaunu spēku. Ja mēs kopjam 

personīgas attiecības ar Viņu, Jēzus mums atklāj mūsu 

patieso identitāti, draudzībā ar Viņu mūsu dzīve pieaug 

līdz tās galīgajam piepildījumam.     

pr. Andris Kravalis 
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Sakarā ar izmaiņām RKĢ stundu sarakstā mūsu draudzē mainās Svētās Mises 

sākums darba dienās: 

Sv. Mise no rītiem: 07.45 (Laudes 07.30) 

Trešdienās: 08.15 (Laudes 07.50) 

Sestdienās: 09.00  

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzē Ţozefu Basēnu un tēvu Konrādu!  

 

Šodien, (līdz 6.martam) turpinās festivāls jauniešiem „Sexual Revolution” Rīgā 

kristīgajā centrā Labā Vēsts. 
 
Lielais Gavēnis ir labvēlīgs laiks tam, lai mēs atzītu savu vājumu, vaļsirdīgi 
caurlūkojuši savu dzīvi, pieņemtu Gandarīšanas Sakramenta atjaunojošo ţēlastību 
un izlēmīgi dotos pie Kristus. 
Dārgie brāļi un māsas, caur personisku satikšanos ar mūsu Pestītāju, kā arī 
atteikšanos, ziedošanu un lūgšanu atgriešanās ceļš uz Lieldienām mūs ved pie 
Kristības atklāšanas. Šajā Lielajā Gavēnī atjaunosim spēju uzņemt ţēlastību, ko 
Dievs mums ir dāvājis tajā brīdī, lai tā izgaismo un vada visus mūsu darbus. Mēs 
esam aicināti, sekojot Kristum, ik dienas arvien augstsirdīgākā un patiesākā veidā 
izdzīvot to, ko nozīmē un sevī ietver Sakraments. Šajā ceļā paļausimies uz Jaunavu 
Mariju, kas ir dzemdinājusi Dieva Vārdu ticībā un miesā, lai līdzīgi viņai mēs 
iegremdētos Dēla Jēzus nāvē un augšāmcelšanā, un gūtu mūţīgo dzīvi.  

Pāvests Benedikts XVI, Gavēņā laika vēstījums, 2011 
 
DRAUDZĒ 

Šodien plkst. 15. 00 Laulāto tikšanās rekolekciju dalībnieku (Bruknā) salidojums 

♦ 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: 
 7.45 (rīta lūgšana Laudes – 7.30), trešdien 8. 15, 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 

Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 

http://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

