
 
03. 04. 2011. Dzīvojiet kā gaismas bērni! (Ef 5, 8) 

 

 
 

 

Sirsnīgi sveicam mūsu 

draudzē Kristīgās dzīves un 

evaľģelizācijas skolas 

dalībniekus! 

 

Alfas kurss mūsu draudzē 

6. aprīlī plkst. 19.00. 

Tēma: Kā stāstīt par Dievu 

citiem? 

 Aicināti visi! 

 

10.04 mūsu draudzē 

Saderināto kursa 

noslēgums.  

Pēc sv. Mises diplomu 

izsniegšana un 

sadraudzības agape. 

 

Dārgā draudze! Turpinot Gavēņa laiku, šodienas Evaņģēlijs 

mūs aicina iepazīt aklā dziedināšanu. Jēzus dāvā acu gaismu 

cilvēkam, kurš jau no ienākšanas pasaulē bija akls. 

Šajā dziedināšanā Baznīca redz Kristības sakramenta spēku 

un aicina to pārdomāt tuvojošos Lieldienu svētku noskaņā. 

Dievs kā Ārsts nāk pie slimajiem, kā Glābējs pie 

grēciniekiem. Ar savu atnākšanu Jēzus atjauno cilvēka 

sākotnējo cieņu, dziedina mūsu kaites un iznīcina grēku. 

Mums visiem ir vajadzīga žēlastības gaisma, jo ienākam 

šajā pasaulē, nespējot redzēt skaidri un pareizi. Sv. 

Ambrozijs saka: arī tu — tuvojies Siloe dīķim, tuvojies Tēva 

Sūtītajam! Lai Kristus tevi mazgā tā, ka tu redzi! Pieņem 

kristības, ir laiks, nāc ātri, tā lai arī tu vari sacīt: es gāju, es 

tiku mazgāts, es kļuvu redzīgs! Lai arī tu vari sacīt: es biju 

akls, bet tagad es redzu! Lai vari sacīt kā tas, kuru 

pārpludināja gaisma: nakts ir pagājusi, un diena pavisam 

tuvu (sal. Rm 13, 12). 

Tomēr neskatoties uz izdarīto brīnumu, farizeji turpina 

palikt savā ierobežotajā izpratnē par Jēzu un sabatu. 

Vai sabatā ir atļauts labu darīt? 

Patiesībā ar slimnieka dziedināšanu, ar Kristus klātbūtni 

iesākās patiesais Dieva sabats. Katrs Jēzus darbs ir sabats. 

Katrs laiks, kad Jēzus darbojas, ir svēts laiks. Katra diena, 

kad mēs satiekam Jēzu, ir svētki. Jēzus dara svētu visu, kas 

ir pasaulīgs. Vai mēs esam par to pārliecināti? Tad kādas 

korekcijas mūsu “sirds kalendārā” ir jāizdara! Katra no 

mūsu dienām var kļūt par sabatu – par sabatu patiesības 

garā.  

Apustulis Pāvils saka: "Mirdziet kā spīdekļi pasaulē, nesot 

sevī dzīvības vārdu!" (sal. Flp 2, 15) Tādēļ, tā kā mēs esam 

atbrīvoti no šausmu tumsas, mums ir jādzīvo gaismā kā 

gaismas bērniem. Kristības sakramentā mēs esam kļuvuši 

par gaismas bērniem. Spožajam lukturim, kas tika 

iededzināts, lai kalpotu mūsu pestīšanai, aizvien ir jāturpina 

degt. Mēs nedrīkstam apslēpt šo likuma un ticības lampu! 

Dievs, ļauj mums būt patiesiem vārdos, ko sakām! Izklīdini 

tumsu mūsu sirdīs un ļauj mūsu dzīvē atmirdzēt Tavai 

gaismai: Jēzum Kristum, mūsu Kungam!  

                                                            Pr. Andris Kravalis 
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Aicinām apmeklēt mūsu draudzes mājas lapu: 

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

 

Sakarā ar izmaiľām 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  

 

♦ PASAULES JAUNIEŠU DIENU APRĪĻA POSMS „TICĪBĀ JĒZUM KRISTUM, 

VIĽU NEREDZOT” 9.aprīlī Rīgas sv. Jēkaba katedrālē (Jēkaba iela 9), plkst. 17.00 

Vissvētākā Sakramenta adorācija, plkst. 18.00 Sv. Mise, jauniešu tikšanās Klostera 

ielā 4. 

 

DRAUDZĒ 

♦ Kopienas Chemin Neuf,  Net for God  tikšanās notiks 2011.gada 17. aprīlī plkst. 

15.30 sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā O. Vācieša ielā 6, Rīgā.   

Skatīsimies filmu "Martas Robēnas misija". 

 

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

 

♦ 8. 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  

 

♦ 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 Ozoliľam, 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/

