
 
15.05.2011. Kungs mani vada, man nekā netrūkst. (Ps 23, 1) 

 
Pēc sv. Mises svētku 

koncerts draudzes namā! 
 

Šodien Pasaules lūgšanas 
diena par aicinājumiem! 

Sirsnīgi sveicam 
rekolekciju dalībniekus 

mūsu draudzē! 
Mariju Esperansu, pr. 

Andrē Arimonu un 
Žozefu Bastēnu (Beļģija) 

 
16.05. Lūgšanu vakars 
Plkst. 18.00 slavēšana, 
sadraudzības agape, 

Plkst. 19.00 konference 
(Vakara viesis Žozefs 

Bastēns / Beļģija /) 
 

20.05. pēc rīta sv. Mises 
Vissv. Sakramenta 

adorācija līdz 19.00. Lūdzu 
pieteikties pie ziņojumu 

dēļa! 
 

22. 05. plkst. 11.00 pirmā 
sv. Komūnija mūsu draudzē 

Es esmu labais Gans. Labais Gans atdod savu dzīvību par 
avīm. (Jņ 10, 11) 
Ja mēs iedziļināmies šodienas Evaņģēlijā, tad atklājam, ka 
tas runā daudz vairāk par Ganu nekā avīm. Labā gana sūtība 
un uzdevumi ir daudz vairāk izvērtēti un raksturoti. Līdzība 
runā par cilvēku, kurš mīl un sevi atdod, ziedo avju labā. 
Tas ir cilvēks, kurš ir kopā ar savu ganāmpulku; gans, kurš 
ir ļoti tuvs savām avīm. Viņš tās pazīst, sauc viņas vārdā un 
neviens tās nevar izraut no viņa rokām. Tas ir gans, kuram 
rūp ne tikai tās avis, kas ir aplokā un drošībā, bet arī tās, 
kuras ir aiz aploka. Viņš atdod savu dzīvību, savu laiku un 
nebaidās atstāt ganāmo pulku, lai uzmeklētu nomaldījušos, 
pazudušo, apdraudēto... 
Labā gana līdzība ir Jēzus portrets. Ja mēs sekojam Viņa 
dzīvei Evaņģēlijā, mēs viņu atpazīstam. Viņš sevi atdod visu 
un maksā ar savu dzīvību, viņš nebaidās, viņš ceļo un 
meklē, dziedina un nes...  
No kristietības dzimšanas brīža cilvēki ir ļāvušies viņa 
vadībai. Viņi to ir izvēlējušies un sekojuši. Tikai Labais 
gans spēj izvest no verdzības, dāvāt brīvību un laimi. 
Avju kūts, kurā Gans ir klātesošs, sargājot savas avis, ir 
Baznīca. 
Baznīca ir Labā gana zīme! 
Tā nemitīgi sauc, aicina un atbalso sevī Labā Gana balsi. 
Viņā mēs dzirdam Augšamceltā – Labā Gana balsi. Baznīcā 
kristieši kļūst par labā gana lieciniekiem un par labajiem 
ganiem šodienas pasaulē. 
Kāds ir mūsu Labais gans? Sv. Raksti jau Vecajā Derībā 
saka: 
Es pārsiešu savainoto, Es dziedināšu vārgo, Es atgriezīšu 
pazudušo, Es ganīšu savus bērnus savā svētajā Kalnā.  
Visi svētie ir piedzīvojuši šo kristīgās dzīves 
pamatpatiesību. Svētais Francisks no Sales mēdza teikt, ka 
Labais Gans iet kopā ar stiprajām avīm, bet mazos jērus 
nes savā sirdī. Tieši to pašu jau agrāk sacīja pravietis: "Kā 
gan Viņš ganīs savu ganāmpulku? Viņš ņems jērus uz 
rokām un nesīs savā klēpī." (Is 40, 11) 
Šī pārliecība, ka tieku nests Kunga rokās, lai ir mūsu garīgās 
dzīves pamats un pārliecība! Svētīgu Labā Gana svētdienu, 
svētītus Ģimenes svētkus!                                   Pr. Andris 
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DRAUDZĒ 
Pateicība / Lūgums ! 
Paldies visiem, kas līdzdarbojās, ziedoja un pieņēma lēmumu par baznīcas durvju 
nomaiņu! Iesāktie darbi turpināsies un tiks mainīti vairāki logi, lai mazinātu siltuma 
zaudējumus mūsu dievnamā.  
Šovasar esam paredzējuši mūsu baznīcas iekšējo kosmētisko remontu, kā arī darbus 
pie kapelas jumta seguma! Vēlamies pilnveidot labierīcības telpas, kā arī tās telpas, 
kuras izmanto draudze (Caritas, grāmatu galds, dziedāšanas mēģinājumu telpa uc.) 
Lūgums līdzdarboties un atbalstīt! 
 
♦19.05. plkst. 19.00 jaunas evaņģelizācijas šūniņas iesākums! Atrašanās vieta, blakus 
sv. Alberta baznīcai. Informācija: Arnis: 29273127 Aicināti visi interesenti! 
♦ 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 
♦Mūsu draudzē darbu ir iesācis "Marijas Leģions", interesentiem lūgums pieteikties 
pie draudzes prāvesta Māra vai priestera Andra. 
Sīkāka informācija: Brigita, mob. tel. 26459211 vai Māra mob. tel. 29486558 
♦ 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).  

♦ Mons. Antona Smeltera nāves gadadienas piemiņas pasākumi: Sv. Mise 
(jauniešiem) par † mons. Antonu Smelteru, pieminot aiziešanas mūžībā gadskārtu 19. 
maijā, plkst. 19.00 Rīgas sv. Jēkaba katedrālē; 21. maijā, plkst. 19.00 † mons. Antona 
Smeltera kapa pieminekļa iesvēte Rīgas sv. Franciska baznīcas dārza kapsētā.  

♦ Ģimenes (ciltskoka) dziedināšanas dievkalpojums Rīgas sv. Alberta baznīcā notiks 
20. maijā, pl.17.30 - 22.00, Rīgas sv. Alberta baznicā (Liepājas ielā 38) notiks Ģimenes 
jeb ciltskoka dziedināšanas dievkalpojums. 

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 


