
 
24./25.04.2011. Nāvei vairs nav varas pār Viņu! (Rom 6, 9) Alleluja! 

 
 

Sirsnīgi sveicam visus 

jaunkristītos un iesvētītos 

mūsu draudzē! 

 

25.04. pēc sv. Mises plkst. 

11. 00 svētku koncerts 

kapelā! 

25.04. Alfas kursa izlaidums 

Sadraudzības laiks pēc 

koncerta! Aicināti un lūgti 

visi! 

 

29.04. pēc rīta sv. Mises 

Vissv. Sakramenta 

adorācija līdz 19.00 Lūdzu 

pieteikties pie ziņojumu 

dēļa! 

 

01. 05.2011. Ţēlsirdības, 

Baltā svētdiena 

Sv. Mises  

plkst. 9.30 un 13.00. 

 (JP II beatifikācija) 

 

Aicinām apmeklēt mūsu 

draudzes mājas lapu! 

 

Kristus ir augšāmcēlies!  

Sveiksim viens otru ar šiem vārdiem! Kunga 

augšāmcelšanās ir kristietības pamats un arī katra 

cilvēka visdziļākās ilgas, jo tā skar mūsu nākotni 

mūţībā.  

Tie ir patiesi vārdi: Ja mēs kopā ar Viņu miruši, tad mēs 

kopā ar Viņu dzīvosim. (2 Tim 2, 11) Ilgas pēc mūţības, 

alkas pēc svētlaimes un mīlestības mājo ikvienā cilvēkā - 

no zīdaiņa līdz sirmgalvim. Šīm ilgām ir dievišķa 

izcelsme; Dievs tās ir ielicis cilvēka sirdī, un vienīgi Viņš 

tās spēj remdēt un piepildīt. 

Lieldienu svinības atklāj cilvēkam viņa sūtību un 

aicinājuma cildenumu. Kristus augšāmcelšanās dāvā 

iespēju iesākt gatavošanos mūţīgajai dzīvei. Svētā Gara 

ţēlastība piešķir mums Dieva taisnību. Svētais Gars caur 

ticību un Kristību mūs, vienojot ar Kristus ciešanām un 

augšāmcelšanos, dara līdzdalīgus Viņa dzīvē.  

Lieldienas ir Baznīcas liturģiskā gada kulminējošais 

punkts, tās ir kā avots, no kura izplūst un baznīcas dzīvē 

tiek izvērsti visi pārējie Kristus dzīves noslēpuma 

aspekti. 

Kristus Augšāmcelšanās ir atskaites punkts visiem 

pārējiem kristiešu svētkiem liturģiskā gada garumā. 

Lieldienas no seniem laikiem tiek sauktas par svētku 

svētkiem. Kā saule ar savu spoţumu pārspēj visus 

spīdekļus, tā Lieldienas ar savu dziļo cilvēces 

atpestīšanas noslēpumu paceļas pāri visiem svētkiem. 

Lieldienas ir Dieva mīlestības svētki. Jau apustuļu laikos 

šie svētki tika svinēti kā visas kristīgās ticības pamats un 

mērķis (sal. Kor 5, 7-8).  

Dievs ir mūsos, viņš stāv arī mums priekšā, gaidot un 

pieņemot mūs tādus, kādi esam. Viņš vēlas mūs pacelt 

pāri mūsu izpratnei, ierobeţotībai un vājumam. 

Tādējādi mēs atklāsim Kristus klātbūtni pat vietās, 

kurās necerētu to atrast. Augšāmcēlies no nāves, Viņš ir 

klātesošs cilvēku vidū. 

Gaišas, priecīgas un svētītas Lieldienas mums visiem! 

Kristus ir augšāmcēlies! Alleluja! Priecāsimies! 

Draudzes priesteri pr. Māris un pr. Andris 
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DRAUDZĒ 

♦ Svētku vigīlija un lūgšanu nakts „Svētīgais Jānis Pāvils II un svētā Terēze"  

30.aprīlī, sākums plkst. 18.00 Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē. 

Programmā: adorācija, Sv. Mise, „Sintija un draugi" koncerts, izdevniecības „KALA 

Raksti" jaunizdoto grāmatu prezentācija, „Pāvesta istabas" un Jāņa Pāvila II vizītei 

Latvijā veltītas piemiņas fotoizstādes atklāšana, kā arī jaunajam svētīgajam veltītas 

dokumentālas un mākslas filmas skatīšanās draudzes namā. Vigīlija noslēgsies ar Sv. 

Misi svētdien no rīta plkst. 9.30. Draudzes namā 1.maijā plkst. 11.00 iespēja skatīties 

Jāņa Pāvila II beatifikācijas svinību tiešraidi no Vatikāna.  

Pēc tam Sv. Mise plkst. 13. 00  

♦ 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). 

♦ Beatifikācijas svinību tiešraide LTV1 

1.maijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.30 Latvijas televīzijas 1.kanālā būs vērojama 

tiešraide no Vatikāna, Svētā Pētera laukuma, kur notiks Jāņa Pāvila II beatifikācijas 

ceremonija un pāvesta Benedikta XVI celebrēta Sv. Mise.  

♦ 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 

♦ SVĒTCEĻOJUMS UZ AGLONU: Roţukroņa pulciņu salidojums, organizē Sv. 

Marijas Magdalēnas draudzes Marijas Leģiona prezidijs. Notiks 7. maijā. Aicināti 

piedalīties bērni un jaunieši, kas jau lūdzas vai vēlas iemācīties Roţukroni. 

Pulcēšanās pie Centrālās dzelzceļa stacijas Lielā pulksteņa. Izbraukšana: plkst. 7.15. 

Atgriešanās: 20.00. Pieteikšanās un info: Sandra - 29567498 (TELE2).  

LŪGŠANU NAKTS AGLONĀ, organizē izdevniecība „Mieram tuvu”, notiks 7.maijā. 

Izbraukšana no krastmalas pie Sāpju Dievmātes baznīcas plkst. 16.00, pulcēšanās no 

plkst. 15.50. Maksa par braucienu turp un atpakaļ 10 Ls. Vairāk informācijas: tālr.: 

67 148 336, mob. tālr.: 26 672 531, e-pasts: mt@mieramtuvu.lv. Lūgums iepriekš 

pieteikties! 

 

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/

