
 
8.05.2011. Kungs, paliec pie mums! (Lk 24, 29) 

 
Pēc sv. Mises Svētdienas 

skola bērniem un 
katehēze pieaugušajiem! 

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

sadraudzības agape, 
Plkst. 19. 00 konference 

(Vakara viesis Žozefs 
Bastēns / Beļģija / 

 
13.05. pēc rīta sv. Mises 

Vissv. Sakramenta 
adorācija līdz 19.00 Lūdzu 

pieteikties pie ziņojumu 
dēļa! 

 
Rekolekcijas mūsu draudzē 

no 13. - 15. maijam vada 
Marija Esperansa un pr. 
Andrē Arimons (Beļģija) 
Programma pie ziņojumu 

dēļa! 
15. maijā (Ģimenes diena) 
Kamermūzikas koncerts. 

Draudzes mājā plkst. 12. 30  
 
 

Kungs atklājas mācekļiem pie maizes laušanas. 
Būsim pārliecināti: laužot maizi, mēs atpazīstam Kungu. 
Svinot Euharistiju vai uzlūkojot Kristu Vissv. Altāra 
sakramentā – adorācijā, mēs visciešākā veidā esam kopā 
ar Viņu. 
Jēzus vēlējās tikt atpazīts tajā brīdī tieši mūsu dēļ, kuri 
neredzēsim Kungu miesā un tomēr baudīsim Viņa 
miesu. 
Pat ja mēs Viņu neredzam, maizes laušanas brīdī – 
Euharistijā - Dievs ir klātesošs. 
Sv. Augustīns mudina: Tikai tici, un Tas, kuru tu 
neredzi, būs ar tevi! 
Mācekļiem, ko Jēzus uzrunāja Emausas ceļā, nebija 
ticības. Viņi neticēja, ka Kungs būtu augšāmcēlies, un 
tādēļ necerēja, ka arī pašiem iespējams atdzimt. Tie bija 
zaudējuši ticību, bija zaudējuši cerību. Kā miruši viņi 
soļoja kopā ar Dzīvo, kā miruši viņi soļoja kopā ar 
Dzīvību. Pati Dzīvība gāja kopā ar tiem, bet viņu sirdīs 
dzīvības nebija.  
Un tu — ja vēlies dzīvību, esi kā mācekļi, un tu pazīsi 
Kungu! Viņi uzņēma svešinieku; Kungs bija kā 
ceļinieks, kurš dodas tālumā, bet mācekļi Viņu aizturēja. 
Tuvojoties ceļa mērķim, tie sacīja: "Paliec ar mums, jo 
ir jau vakars." 
Uzņem svešinieku, ja vēlies satikt savu Glābēju! 
Viesmīlība mācekļiem atdeva to, ko šaubas bija 
atņēmušas.  
Un Kungs atklājās pie maizes laušanas.  
Kungs Jēzu, Tu soļoji mācekļiem blakus, kad viņi 
šaubījās.  
Tu esi vienmēr kopā ar savu Baznīcu visās tās gaitās. 
Paliec ar mums, kad vakars ir tuvu. 
Tu vēlies nostiprināt mūsu ticību. Tu uzmeklē tos, kuri 
šaubās. Dāvā savu klātbūtni īpaši tiem,  
kam nav cerības, kam nav miera, kam nav spēka ceļu 
turpināt.  
Kungs, saki visām izmisušajām sirdīm: Es tas esmu! 

                                                          Sagatavoja pr. Andris 
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DRAUDZĒ 
♦Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! Iespējams iegādāties jaunas grāmatas par svētīgo 
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) 
♦  22. 05. plkst. 11. 00 pirmā sv. Komūnija mūsu draudzē 
♦ 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 
♦ Kustības "Pro Sanctitate" solījumu salikšanas gadadienas svinības un Pasaules 
Jauniešu dienu maija posms 14. maijā Rīgas sv. Jēkaba katedrālē. Pl. 17.00 adorācija, 
pl. 18.00 Sv. Mise. Pēc dievkalpojuma sāksies „Muzeju nakts baznīcā”. Programmā: 
teatralizēts uzvedums par sv. Meinardu, ekskursija baznīcā kopā ar 12. gs. gidiem, 
iespēja aplūkot Turīnas līķauta kopiju, kā arī senus katedrāles liturģiskos 
priekšmetus. Interesenti vairāk informācijas varēs iegūt par jauniešu un ģimeņu 
aktivitātēm baznīcā, svētceļojumiem un Pasaules Jauniešu dienām Madridē. Būs 
iespēja dzirdēt ērģeļmūziku, kora mūziku, kā arī garīgās mūzikas partitūras džeza 
stila izpildījumā. 

♦ "Human Life International" pārstāvja Joannesa Būhera, kustības „Par dzīvību” 
aktīvista, vizīte Latvijā no 12. līdz 16. maijam. Tās mērķis - popularizēt dzīvības 
kultūru Latvijā. Programma: 12.maijā J. Būhers uzrunās jauniešu Sv. Mises 
dalībniekus Rīgas sv. Jēkaba katedrālē; 13.maijā J. Būhers  būs Rīgas garīgajā 
seminārā un uzstāsies Asociācijas "Ģimene" rīkotajā III Starptautiskajā Rīgas 
ģimenes forumā "Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte"; pl.18 Rīgā, Klostera 
ielā 4, Māras zālē tikšanās ar J.Būheru. 

♦ Kustība "Laulāto tikšanās" organizē: Nedēļas nogali laulātajiem pāriem Kuldīgā 
(Tirgus ielā 2). Notiks no 20. maija, plkst. 18.30 līdz 22. maijam, pl. 15.00. Nedēļas 
nogali vadīs trīs laulātie pāri un priesteris. Dalība par ziedojumiem. Informācija: 
Ēriks (tel. 29446628).  

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 


