
 
20. 03. 2011. Kungs, mums ir labi šeit būt! (Mt 17, 7) 

 
Pēc sv. Mises katehēzes 

nodarbības Draudzes namā 

 

Alfas komandas un šūniņu 

līderu tikšanās 

21.03. plkst. 18.00 

(Draudzes mājā) 

 

Alfas kurss mūsu draudzē 

23. martā, plkst. 19. 00. 

Tēma: Kā Dievs mūs vada! 

Aicināti visi! 

 

25. martā Kunga 

Pasludināšanas svētki! 

Sv. Mise plkst. 

 7. 45 un 19.00  
(Vissv. Sakramenta adorācija no 

18.00) 

Sv. Mises noslēgumā svētība 

topošajām un jaunajām 

māmiņām! 

 

Kopienas Chemin Neuf, Net 

for God tikšanās,  27.martā 

plkst. 15.30  Draudzes mājā. 

Mēneša filma "Kāda 

nederīga dzīve" (sv. Šarls de 

Fuko) Aicināti visi! 

 

Dārgā draudze!  

Esam uzsākuši Gavēņa laiku, kas ir pārveidošanās, garīgās 

atjaunotnes un sagatavošanās laiks. Šodienas Evaņģēlijā tiek 

atklāts tas, ko cilvēka acs nespēj saskatīt: Kristus cilvēciskā 

miesa - atmirdz dievišķā spožumā, mirstīga miesa - atklāj 

dievišķo godību. 

Tieši Tabora kalnā izvēlētie apustuļi redz Kristu Valstības 

godībā. Apustuļiem tiek atklāta Mirušo augšāmcelšanās, un 

Kristus parādās kā mirušo un dzīvo Kungs. 

Debesu Tēva balss atskan no mākoņa, sakot: "Šis ir Mans 

mīļais Dēls, Viņu klausiet!" 

Viņš, kurš ir cilvēks un kurš tāds ir redzams, Viņš, kurš 

pazemībā pieņēma cilvēka dabu, tagad staro! Viņš ir Dieva 

mīļotais Dēls. Viņā ir visa Dieva labvēlība. Jo caur Tēva 

labvēlību vienīgais Dēls tapa miesa. Caur Tēva labvēlību 

vienīgais Dēls nesa pestīšanu visai pasaulei. 

Katrs, kurš uzņem Kristu, uzņem Tēvu, jo Tēvs Viņu sūtīja 

kā cilvēku un patiesu Dievu. Viņu klausot, mums ir mūžīgās 

dzīves vārdi!  

Tabora kalns kļūst par Vecās un Jaunās derības tikšanās 

vietu. Mozus un Elijs, kuri sarunājas ar Kristu, personificē 

Likumu un Praviešus. Tas, kuru Likums un Pravieši 

sludināja, patiešām bija Jēzus, dzīvības devējs! 

Caur pārveidošanos Kristus gribēja stiprināt savus 

mācekļus, lai tie spētu pieņemt krusta noslēpumu. Kungs 

tiem atklāja visu savas apslēptās cieņas lielumu, lai 

nepieļautu, ka Viņa nokāpšana paša gribētajās ciešanās 

iedragātu mācekļu ticību.  

Lūgsim, lai skumju un paguruma brīžos, kad māc 

nepiepildāmas vēlmes, kad ticība ir vāja, mēs uzlūkojam 

Kristus pārveidoto, Dieva mīlestības caurstrāvoto miesu!  

Apskaidrotais Jēzu, palīdzi man aptvert mūžības un 

nemirstības dāvanu, kuru tu esi licis katrā cilvēkā, radot to 

pēc Dieva tēla un līdzības! 

Kungs, Tu izgaismo tā seju, kas seko Tev, dāvā, lai mēs 

katrs atklātu Dieva vaigu, atklātu Tēva vaigu saviem 

brāļiem! Liec mūsos savu Garu! Un mēs, kas meklējam 

Tevi ticības tumsā, kļūsim līdzīgi Tev Tabora kalnā – 

apskaidroti un Tavā mīlestībā pārveidoti! 

pr. Andris Kravalis 
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Aicinām apmeklēt mūsu draudzes mājas lapu: 

www.terezesdraudze.lv  

 

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 

♦ 25. martā un 1. aprīlī kapelā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas. 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 

 

♦ SADERINĀTO TIKŠANĀS, no 14.aprīļa (sākums plkst. 18.30) līdz 9. jūnijam, 

ceturtdienās, Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā, O.Vācieša ielā 6. 

Pieteikšanās pie Andra un Evijas (29181215) vai mājas lapā: www.laulatiem.lv  

 

♦ 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) 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.laulatiem.lv/
http://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

