
 
17.04.2011. Lūk, tavs Ķēniņš nāk pie tevis. (Zah 9, 9) 

 

 

 

Pēc sv. Mises dziedāšanas 

mēģinājums 

 draudzes namā!  

Gatavošanās Lieldienu 

svētkiem! Aicināti visi! 

 

Šodien kopienas Chemin 

Neuf,  Net for God  

tikšanās plkst. 15.30. 

Skatīsimies filmu "Martas 

Robēnas misija". 

 Aicināti visi! 

 

18.04. plkst. 18.00 Alfas 

komandas tikšanās! 

 

Alfas kurss mūsu draudzē 

20.aprīlī plkst. 19.00 

Noslēguma tēma: Baznīca. 

 Nodarbību vada Ţozefs 

Bastēns (Beļģija), 

 Andris Kravalis. 

Aicināti visi! 

 

Aicinām apmeklēt mūsu 

draudzes mājas lapu: 

www.terezesdraudze.lv! 

 

 

Procesijas refrēns: 

Hosanna, hosanna, hosanna augstībā! 2X 

Vienmēr slavēšu es, 

Manā sirdī ir prieks. 

Jēzus mani ir mīlējis 

Ar mīlestību mūţīgo! 

2. Gods Dievam, gods Dievam,  

    Gods Dievam augstībā! 2X  

Šodien visa Dieva tauta – Baznīca - svin Jēzus triumfālo 

ieiešanu Jeruzalemē. Kopā ar Kristu arī mēs esam aicināti 

doties svētceļojumā, kura mērķis ir pavadīt Kristu 

Jeruzalemes Pashas svētku notikumos. Ar Pūpolu jeb Palmu 

svētdienu iesākas Kristus ciešanu nedēļa, kuras kulminācija 

būs Kristus Augšāmcelšanās svētki. Baznīca šos svētkus 

svinēja jau 4.gadsimtā (Bizantijā). Viduslaikos Eiropā tika 

ieviestas svētku procesijas un liturģiskie uzvedumi, kas ļāva 

cilvēkiem labāk un aktīvāk iesaistīties svētku norisē. Dažus 

gadsimtus vēlāk šie baznīcas svētki sasniedza arī Latviju, 

kur citviet ierastos palmu zarus (to dēļ šo dienu sauca par 

Palmu svētdienu) nomainīja pret pūpoliem.. 

"Hosanna, svētīts, kas nāk Kunga vārdā!" Ar šiem vārdiem 

jūdi sveica Jēzus ienākšanu Jeruzalemē. Jēzus ir sagatavojis 

savu mesiānisko ieiešanu ‘viņa tēva Dāvida pilsētā’. 

(Hozanna nozīmē "glāb jel!", "dāvā pestīšanu!") Šo svinīgo 

ieiešanu mēs atceramies sv. Mises laikā Sanctus 

dziedājumā, kad Kristus Svētā Gara spēkā kļūst klātesošs uz 

Baznīcas altāra. Jēzus ienākšana Jeruzalemē piepilda Vecās 

Derības pravietojumus un ir Kristus pazemības un 

lēnprātības liecība. Savā pilsētā Viņš nenāk kā "godības 

ķēniņš", bet kā tāds, kas "jāj uz ēzelīša". Arī šis ēzelītis 

nepieder viņam, bet ir aizlienēts. 

Šodien mēs kā bērni esam aicināti skriet Viņam pa priekšu, 

sniedzot savus pūpolu un palmu zarus, un, savā priekā tos 

vēcinot, sveikt mūsu Kungu. "Hosanna! Slavēts, kas nāk 

Kunga vārdā!"  

Pūpolsvētdienai seko Klusā nedēļa, kura ievada Kristus 

dziļās sāpes Ģetzemanes dārzā un Viņa krusta nāvi. Svētīgu 

šo žēlastības laiku visiem - 

Pr. Andris Kravalis 
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DRAUDZĒ 

CIEŠANU NEDĒĻAS Dievkalpojumu kārtība mūsu draudzē: 

(Šīs nedēļas laikā pēc rīta Sv. Mises tiks izstādīts Vissv. Sakraments līdz 19.00) 

Lūgums izvēlāties un atzīmēt lūgšanu laiku pie ziņojuma dēļa! 

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) 

Pie Betānijas māsām (klosterī) - plkst. 17.00 

22.04. Lielā piektdiena: Ekumēniskais Krustaceļš Vecrīgā plkst. 12.00, sākums pie 

Jēkaba katedrāles. Mūsu draudzei uzticēta meditācija: Raudošās sievietes satiek 

Kristu. 

Mūsu draudzē: 16.00 Krusta pagodināšanas dievkalpojums 

23.04 Lielā sestdiena: 09.00 Laudes, lūgšanas pie Kristus kapa. 

 

Lieldienu Vigīlijas dievkalpojums 23. 04. plkst. 23.00 

(uguns svētīšana, kristības) 

Pie Betānijas māsām (klosterī) plkst. 17.00 
 

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

♦ 1.maijā Jāņa Pāvila II beatifikācija. Mūsu draudzē 30.04. notiks vigīlijas 

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

pasākumi) 

KONFERENCE „JĀNIS PĀVILS II – JAUNĀS PASAULES VĒSTNESIS” par godu Jāņa 

Pāvila II beatifikācijai notiek 1.maijā plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā 

(Raiņa bulvārī 19). 

♦ 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 

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

29455267 

 

INFORMĀCIJA 

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 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.catholic.lv/

