
 
27. 03. 2011. Kas dzers ūdeni, ko Es viņam došu, tam nemūžam vairs neslāps. (Jņ 4, 14) 

 
Šodien lūdzamies par Alfa 

kursa rekolekciju 

dalībniekiem Suntaţos! 
 

Šodien Chemin Neuf, 

 Net for God tikšanās,   

plkst. 15.30  Draudzes mājā. 

Mēneša filma  

"Kāda nederīga dzīve" 

 (sv. Šarls de Fuko) 
 

Pateicības sv. Mise 

kardināla Jāņa Pujata 60 

gadu priesterības jubilejā 

29. martā, plkst. 18.00, 

Rīgas sv. Jēkaba katedrālē. 

 

Alfas kurss mūsu draudzē 

30. martā, plkst. 19. 00. 

Tēma: Kā es varu pretoties 

ļaunumam? 
  

1. aprīlī plkst. 17. 00 mūsu 

draudzē tikšanās ar 

Dzīvības Mātes Institūta 

(Francija) priesteru 

atbildīgo Ţaku Hazbruku 

Tēma: Lūgšana – Baznīcas 

sirdī. (Draudzes nams) 

Aicināti visi! 

 

Dārgā draudze! Turpinot Gavēņa laiku šodienas Evaņģēlijs 

mūs aicina iepazīt samārieti. Sievieti, kuru satiekot Jēzus 

atklāj un uzmodina viņā slāpes pēc patiesības, lūgšanas un 

dzīvā Dieva. 

Šodienas Evaņģēlijā esam aicināti atklāt, ka Dieva valstība 

pieder nabagajiem un mazajiem, tas ir, tiem, kas to meklē un 

vēlas pieņemt ar pazemīgu sirdi. Pats Jēzus no Betlēmes 

silītes līdz krustam dalās ar nabadzīgajiem ļaudīm viņu 

dzīvē; Viņš piedzīvo gan badu, gan slāpes, gan arī trūkumu. 

Vēl vairāk, Viņš pielīdzina sevi visdažādākajiem nabagiem 

un izvirza nosacījumu, ka tikai tāda mīlestība pret šiem 

cilvēkiem, kura izpaužas darbos, var pavērt durvis uz Viņa 

Valstību. Viņš ir tas, kurš lūdz un kuram slāpst. KB 

katehisms saka, Dievam slāpst, lai mēs ilgotos un būtu 

izslāpuši pēc Dieva.  Ja tu zinātu Dieva dāvanu... 

Kas ir šī Dieva dāvana? Vēl vairāk kā ūdens – cilvēkam ir 

vajadzīgs Dievs. Dieva pazīšana ir patiesā, dzīvā ūdens 

simbols. Jau kā viena no cilvēkam lietām, ūdens ir dzīvības, 

svētības, labklājības un labvēlības zīme. Ūdenim Jāņa 

evaņģēlija ir īpaša nozīme: ūdens pārvērsts vīnā (Jņ 2, 7), 

dzīvā ūdens straumes, kas izšļāksies no Kristus un tiek 

pasludinātas uz Tempļa esplanādes (Jņ 7, 38), ūdens tiem 

kuri vēlas atdzimt no ūdens un gara, sarunā ar Nikodēmu (Jņ 

3, 5). Visbeidzot ūdens kas izšļācās no Jēzus caurudurtā 

sāna (13, 34) pie krusta. Tieši tur Jēzus slāpst. Ūdens, ko es 

jums došu, saka Kristus, kļūs jūsos par ūdens avotu, kas 

verd mūžīgajai dzīvei. Jēzus dialogs ir uzskatāms un mums 

visiem pamācošs evaņģelizācijas paraugs. Jēzus izvēlas 

satikt šo sievieti un pacietīgi gaida viņu pie akas. Viņš 

nojauc barjeru starp samāriešiem un jūdu tautu, viņš 

neapstājās ne pie dzimumu barjeras, ne pie reliģisko 

jautājumu izpratnes šķēršļiem. Jēzu neapstādina samārietes 

grēks un viņas pagātne, jo viss ir pakārtots dvēseles 

glābšanai un ‘dzīvā ūdens’ dāvanai. Sieviete pēc tikšanās ar 

Jēzu steidzas uz savu ciemu, pie savējiem (oikos) un stāsta 

par negaidīto viesi. No grēcinieces kļūstot par liecinieci 

samāriete kļūst par Evaņģēlija nesēju! Aizmirstā krūze 

liecina par jaunu izpratni un dvēseles stāvokli, kas atvērts 

pielūgsmei, Dieva meklēšanai un kalpošanai tuvākajiem.  
Lai Kungs mums palīdz draudzes evaņģelizācijā!     Pr. Andris 
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Aicinām apmeklēt mūsu draudzes mājas lapu: 

www.terezesdraudze.lv          Svarīga informācija par Jauniešu Dievu projektu! 

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  

 

♦ 2. aprīlī sv. Marijas Magdalēnas baznīcā Tautas Roţukroņa lūdzēju tikšanās! 

 11. 00 Izlīgšanas sakraments, 12. 00 Sv. Mise, Roţukronis, Agape. 

 (Pr. A. Kravalis, t. Ţaks Hazbruks (Francija) 

♦ Konference "Marta un Marija ir vienotas (sv. Avilas Terēze). Sieviete Baznīcā, 

vēsturē un tradīcijā " organizē Kristīgās Kultūras Institūts un LKSAA "Dzintars". 

Notiek 2. aprīlī (sākums: plkst. 10.00), Rīgā, Mazā Pils iela 2. 

♦ "Pavasara tīrīšana": rekolekcijas sirdsapziņas izmeklēšanai, organizē kustība 

„Dzīvības straumes". Notiek no 1. aprīļa plkst. 19.00 līdz 3. aprīļa pēcpusdienai 

Dzintaros, Saules ielā 9. Dalības maksa: 12 Ls. Pieteikšanās: 29 180 992 (Kaspars).  

DRAUDZĒ 

♦  24. martā aprit divi gadi kopš Sv. Terēzes draudze kalpo Adorācijas Kapelā pie Sv. 

Jāzepa katedrāles. Pateicība visiem, kas ir piedalījušies un piedalās nemitīgajā Dieva 

pagodināšanā! Gatavosimies Ciešanu nedēļai, kurā būs dienas nemitīgā adorācija! 

♦ Rīgas Katoļu ģimnāzija meklē dienas un vakara apkopējas. Inf. A. Slišāns 29474774 

♦ 1. aprīlī kapelā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas. Sīkāka informācija: 26394426 - Diāna 

♦ Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas nedēļas nogale, notiek no 1. - 3. aprīlim 

Rīgas Katoļu ģimnāzijā, O. Vācieša ielā 6. Lūgums iepriekš pieteikties, kā arī ziņot 

par nepieciešamību palikt pa nakti Katoļu ģimnāzijas telpās pr. Arnim Maziļevskim 

(29397048) vai Baibai Zemturei (22183740). 

♦ Mūsu draudzes adorācijas laiks Adorācijas Kapelā katru otrdienu no 9.00 līdz 

21.00. Informācija un pierakstīšanās deţūru grafikā pie informācijas dēļa. 

♦ Mūsu draudzē darbojas Caritas kustība. Ir izveidota drēbju kamera, bibliotēka u.c. 

Lūdzu, informējiet cilvēkus par daţāda 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  

♦ Kristietei iespēja īrēt vienu istabu četristabu dzīvoklī (Elizabetes 37) Interesēties t. 

29455267 

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/

