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Šodien, Žēlsirdības, jeb 
Baltā svētdiena! 

Sv. Mises 
plkst. 9.30 un 13.00. 
Plkst. 11. 00 -13. 00 

tiešraide no Vatikāna 
 (JP II beatifikācija) 

Draudzes mājā! 
 

02. 05. Lūgšanu vakars 
Plkst. 18. 00 slavēšana, 

sadraudzības agape, 
Plkst. 19. 00 konference 

(Vakara viesis Žozefs 
Bastēns / Beļģija / 

 
06.05. pēc rīta sv. Mises 

Vissv. Sakramenta 
adorācija līdz 19.00 Lūdzu 

pieteikties pie ziņojumu 
dēļa! 

 
Aicinām apmeklēt J. Pāvila 
II piemiņas izstādi draudzes 

mājā! 
 

2000. gada 5. maija Vatikāns, vadoties no māsas sv. 

Faustīnes atklāsmes, pasludināja svētdienu pēc Lieldienām 

par Dieva žēlsirdības svētkiem. Lūk, māsas Faustīnes 

lūgšana:  

Jēzu, visa mana cerība ir Tava žēlsirdīgā Sirds.  
Man nav citas aizsardzības, kā vien Tava žēlsirdība, tikai 

tajā es balstu savu paļāvību! Jēzu, dari manu sirdi līdzīgu 

Tavējai, vai drīzāk — pārveido manu sirdi savā Sirdī, lai es 

protu sajust citu siržu vajadzības, īpaši lai sajūtu, kas 

nepieciešams tām sirdīm, kuras noskumušas un cieš. Dari, 

lai pret visiem bez izņēmuma man pietiek mīlestības, 

līdzjūtības un maiguma.  

Dari, lai visa cilvēce iepazīst Tavas žēlsirdības neaptveramo 

dziļumu, lai liek tajā visu savu cerību un slavē to uz 

mūžīgiem laikiem.  Jēzu, es uzticos Tev!  

Tu dāvāji mums to, kas Tev bija visdārgākais, — asinis 
un ūdeni no savas Sirds. Tāds ir Tavas mīlestības 
visvarenais spēks, no tās mēs saņemam katru žēlastību. 
Pat ja mēs apvienotu visas cilvēku un eņģeļu balsis, tās 

neatrastu pietiekami daudz vārdu, lai izteiktu Tavas 

mīlestības un neizmērojamās žēlsirdības noslēpumu! 

Cik Dieva labums ir liels — lielāks, nekā mēs spējam 

saņemt! Ir tādi brīži un tādi dievišķās žēlsirdības noslēpumi, 

par kuriem pat Debesis ir pārsteigtas!  

Lai izbeidzam savus spriedumus par dvēselēm, jo Dieva 

žēlsirdība pret tām ir apbrīnojama.  

Nebaidieties no Dieva, ak, dvēseles, bet uzticieties Viņam, 

jo Viņš ir labs un Viņa žēlsirdība — bezgalīga. 

No žēlsirdības izplūst visas Dieva dāvanas, un pēdējā stunda 

ir pilna žēlsirdības pret mums.  

Lai neviens nešaubās par Dieva labumu! Kaut mūsu grēki 

būtu melni kā nakts, Dieva žēlsirdība ir lielāka par mūsu 

pārkāpumiem.  

Tikai viens ir nepieciešams — lai grēcinieks kaut nedaudz 

atver savas sirds durvis dievišķās žēlsirdības stariem, pārējo 

Dievs izdarīs. Mans Dievs, lai tiek apbrīnots un slavēts 

Tavas žēlsirdības lielums!  
Kungs, lai Tava žēlsirdība mīt manī! Ak, Jēzu, pārveido 
mani, lai es kļūstu Tu, jo Tu spēj visu.  Amen! 
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♦  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).  Programma pie ziņojumu dēļa. Aicināti visi! 
 
♦ 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.  
 
DRAUDZĒ 
♦Iespējams iegādāties jaunas grāmatas par Jāni Pāvilu II! 

♦ Mūsu draudzes adorācijas laiks Adorācijas kapelā Vecrīgā katru otrdienu no 9.00 
līdz 21.00. Informācija un pierakstīšanās dežūru grafikā pie informācijas dēļa un pa 
tel 29506986 (Ināra) 

♦ 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 
 
♦ SVĒTCEĻOJUMS UZ AGLONU: Rožukroņa pulciņu salidojums, organizē Sv. 
Marijas Magdalēnas draudzes Marijas Leģiona prezidijs. Notiks 7. maijā. Aicināti 
piedalīties bērni un jaunieši, kas jau lūdzas vai vēlas iemācīties Rožukroni. 
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 


