
 
13.03.2011. Ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no ikviena vārda, kas iziet 

no Dieva mutes (Mt 4, 4) 

 
 

Alfas komandas un 

interesentu tikšanās  

14.03. plkst. 18.00 

(Draudzes mājā) 

 

Alfas kurss mūsu draudzē 

16.martā, piektā nodarbība! 

Kā lasīt sv. Rakstus! 

Aicināti visi!!! 

 

19. martā sv. Jāzepa svētki! 

Sv. Mise plkst. 9.00 

 un 19.00 (vissv. sakramenta 

adorācija no 18.00) 

 

Mūsu draudzes mājas lapa 

www.terezesdraudze.lv ! 

  

♦ Aktuāli! Jauniešiem! 

Pieteikšanās uz Jauniešu 

dienām Madridē līdz 20. 

martam. Viktors: 26112446 

 

Dārgā draudze! 

Baznīcas liturģijā esam iesākuši Gavēņa laiku. Šajā laikā 

esam aicināti pārbaudīt un izvērtēt sevi, sekojot Kristum 

Viņa ciešanu ceļā uz Jeruzalemi pirms Lieldienām. Gavēņa 

laiks mums palīdz sagatavoties un ieiet Kristus upura 

noslēpumā. 

Šodienas evaņģēlijā Jēzus, Gara vadīts, dodas tuksnesī.  

Sv. Rakstu gaismā tuksnesis ir īpaša vieta, kur cilvēks 

iepazīst savas dzīvības trauslumu un Dieva apredzības 

spēku. Jūdiem tuksnesis kļuva par garīgā brieduma un 

izaugsmes vietu ceļā uz Apsolīto zemi. Tomēr daudzi no 

Izraēla tautas tā arī nesasniedza mērķi, jo tuksnesis kļuva 

par kurnēšanas, Dieva kārdināšanas un elkdievības vietu. 

Visi Vecās derības pravieši pazina tuksneša pieredzi fiziskā 

vai garīgā nozīmē. Arī Jaunajā Derībā apustuļi gan atsaucas, 

gan izmanto tuksneša žēlastības spēku. Baznīcas vēsturē 

pazīstam Kristus sekotājus, kurus dēvējam par tuksneša 

tēviem. Daudzi svētie, kā Šarls de Fuko, Serafims no 

Sarovas u.c., savu garīgo pieredzi ļoti cieši saista ar 

tuksneša realitāti. 

Nepaklausības dēļ pirmie cilvēki zaudē iespēju palikt 

Paradīzes dārzā, un viņu situācija var tikt salīdzināta ar 

ieiešanu tuksnesī. Baznīcas tēvi uzsver - caur aizliegtā augļa 

baudīšanu pasaulē ienāca grēks; ar atturību un lūgšanu 

cilvēks tiecas atgūt zaudēto žēlastības stāvokli. 

Gavēņa laiks ir Kristum sekošanas laiks, kurā kopā ar 

Kungu mēs ieejam tuksnesī, lai vingrinātos uzvarēt grēku un 

uzlūkotu Kristus piemēru. Zīmīgi, ka Jēzus tiek kārdināts 

tieši tajās lietās, kas bija labi pazīstamas gan jūdu tautai, gan 

katram cilvēkam, tās ir bauda, slava un vara.  

Ļaunais, kas labi pazīst Dieva vārdu, katrā no 

kārdinājumiem izmanto to, ko Dievs ir teicis savai tautai. 

Tikai sātana nodoms, aplami skaidrojot teikto, ir likt 

šķēršļus pestīšanas darbam Kristū.  

Šodien esam aicināti pārdomāt Jēzus atbildes un mācīties 

ikdienas dzīvē balstīties Dieva vārdā un Kristus uzvarā. 

Ticības paklausībā Viņam mēs tiksim attaisnoti, lai iegūtu 

mūžīgo dzīvi. Āmen! 

Dieva svētību vēlot un svētību no Dzīvības Mātes kopienas 

(Francijā) sūtot - 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  

 

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: 
7.45 (rīta lūgšana Laudes – 7.30), trešdienās 8.15 (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 

 

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

 

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

