
 
10.04.2011. Tu redzēsi Dieva godību, ja ticēsi. (Jľ 11, 40) 

 

NOĽEMIET AKMENI... 

 

 

Sirsnīgi sveicam mūsu 

draudzē Saderināto un 

iemīlējušos kursu 

absolventus! 

 

11.04. plkst. 18.00 Alfas 

komandas un Draudzes 

šūniľu atbildīgo tikšanās! 

 

Alfas kurss mūsu draudzē 

13.aprīlī plkst. 19.00 

Tēma:  

Vai Dievs dziedina šodien? 

 Pēc kursa nodarbības 

lūgšanas par dziedināšanu, 

Izlīgšanas un Slimnieku 

sakraments! 

Aicināti visi! 

 

Aicinām apmeklēt mūsu 

draudzes mājas lapu: 

www.terezesdraudze.lv   

Svarīga informācija par 

Jauniešu dienām Madridē 

draudzes projektu! 

 

Dārgā draudze! Turpinot Gavēņa laiku, šodienas Evaņģēlijs 

mūs aicina iepazīt Betānijas ģimeni: Martu, Mariju un 

Lācaru. 

Šī ģimene parādīja dziļu mīlestību pret Kristu, un arī 

Pestītājs to ļoti mīlēja un bieži uzturējās viņu namā. 

Betānijas mājas bija cilvēciskas sadraudzības, viesmīlības 

un Kristus mācekļu un sekotāju tikšanās vieta. 

Tieši šī viesmīlīgā mīlestība ļauj Jēzum īstenot vienu no 

izcilākajiem brīnumiem – Lācara uzmodināšanu no 

miroņiem. Evaņģēlists Jānis to apzīmē kā septīto un pēdējo 

no zīmēm. Uzzinājis par Lācara smago slimību, Jēzus 

nesteidzas viņu apmeklēt, jo Dieva Dēlam Lācars ir tikai 

„aizmidzis‟, un Viņš to ies modināt savā laikā. “Mūsu 

draugs Lācars ir aizmidzis.” Cik aizkustinoši vārdi! Saviem 

draugiem Jēzus nāvi atklāj kā miegu. Ceļš uz Betāniju kļūst 

ne tikai par mācekļu, bet arī par Lācara māsu - Martas un 

Marijas - ticības izaugsmes un pilnveidošanās brīdi. Kristus 

pieļauj sava drauga nāvi, lai ne tikai izdarītu brīnumu, bet 

sagatavotu un atklātu mācekļiem savas augšāmcelšanās 

dievišķo realitāti. Ar cilvēkam piemītošu un dievišķu 

līdzjūtību Jēzus satiek Martu un Mariju, kuras kopā ar 

daudziem citiem sērotājiem ir sapulcējušās, lai atvadītos no 

Lācara. Marta saka: “Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans 

brālis nebūtu miris.” Tas nav pārmetums, jo, turpinot 

sarunu, viņa saka: ”arī tagad es zinu, ka visu, ko Tu no 

Dieva lūgsi, Dievs Tev dos.” Marta tic mūžīgai dzīvei pēc 

nāves, viņa zina, ka miroņi celsies augšā pastarā dienā. Tā ir 

dievbijīga jūdu tautas pārliecība. Tomēr Jēzus vēlas ievirzīt 

viņas ticību jaunā, dziļākā un pilnīgākā patiesībā: “Es esmu 

augšāmcelšanās un dzīvība.” “Kam Dēls ir, tam ir dzīvība.” 

(1 Jņ 5, 12) Kristus dievišķība ticīgam cilvēkam ir mūžīgās 

dzīvības garantija. “Kas Man tic,” saka Jēzus, “dzīvos arī, ja 

tas mirs; un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs 

nemūžam!” “Noņemiet akmeni!” saka Kristus, esot pie 

Lācara kapa. Jēzus savā dievišķajā spēkā to varēja nocelt, 

likt tam noripot, bet Kristus vēlas cilvēku līdzdarbību. Dievs 

aicina cilvēku uz sadarbību un tā kļūst iespējama, 

pateicoties ticības paklausības spēkam. “Lācar, nāc ārā! 

Atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet!” Lācars ir atbrīvots, 

dzīvība ir uzvarējusi nāvi!                      Pr. Andris Kravalis 
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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  

 

CIEŠANU NEDĒĻAS Dievkalpojumu kārtība mūsu draudzē: 

(Šīs nedēļas laikā pēc rīta Sv. Mises tiks izstādīts Vissv. Sakraments līdz 19. 00) 

♦ 17.04. Palmu (Pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena: plkst. 11.00 (Procesija) 

21.04. Lielā ceturtdiena: Sv. Mise ar eļļu svētīšanu, sv. Jēkaba katedrālē plkst. 09.00 

Mūsu draudzē: 18.00 Vissv. Sakramenta adorācija, 19.00 Sv. Mise (kāju mazgāšana) 

22.04. Lielā piektdiena: Ekumēniskais Krustaceļš Vecrīgā plkst. 12.00 

Mūsu draudzē: 16.00 Krusta pagodināšanas dievkalpojums 

23.04 Lielā sestdiena: 09. 00 Laudes, lūgšanas pie Kristus kapa 

Lieldienu Vigīlijas dievkalpojums plkst. 23.00 (uguns svētīšana, kristības) 

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 

♦ 1.maijā Jāľa Pāvila II beatifikācija. Mūsu draudzē notiks vigīlijas dievkalpojums 

un lūgšanu nakts (filmas, grāmatu prezentācija, foto izstāde, u.c. pasākumi) 

♦ 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 

LEKCIJA „Mīlestības dzīvā liesma", lasa t. Maksimilians Podvika OCD. Notiks 14. 

aprīlī, plkst. 18.00, M. Pils ielā 2, Rīgā.  

EKUMENISKAIS KRUSTACEĻŠ VECRĪGĀ Lielajā Piektdienā, 22.aprīlī, sākums 

plkst. 12.00 pie Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles. Piedalās Latvijā pazīstami aktieri.  

 

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

