
 
22.05.2011. Akmens, ko namdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni. (1 Pēt 2, 7) 
 
 

 
 

Sirsnīgi sveicam  
RKĢ un mūsu draudzes 

bērnus  
Vissvētākā Sakramenta 

saņemšanas dienā! 
Pēc sv. Mises svētku 

agape Draudzes mājā! 
 

27.05. pēc rīta sv. Mises 
Vissv. Sakramenta 

adorācija līdz 19.00! 
 Lūdzu pieteikties pie 

ziņojumu dēļa! 
 
 

Kopienas Chemin Neuf,  
Net for God  tikšanās notiks 

2011.gada 29.maijā plkst. 
17.00  draudzes mājā.   

Skatīsimies filmu  
"Daudz lielāka par postu ir 
želastība" (Jānis Pāvils II) . 

 
Pagājušajā nedēļā, Labā Gana svētdienā, Kristus saka: 
“Es esmu durvis” (Jņ.10:9), šodien Viņš sevi atklāj kā 
ceļu, patiesību un dzīvību (Jņ 14, 6). 
Jēzus ir vienīgais ceļš pie Debesu Tēva, augstākā un 
pilnīgākā patiesība par Debesu Valstību. Ceļš uz dzīvību 
ir ceļš, kurā sekojam krustam — cauri ciešanām, nāvei 
un augšāmcelšanai. Pārdomājot šodienas evaņģēliju, 
mēs labi apzināmies, ka visi esam svētceļnieki šinī 
pasaulē. Kristus mums jautā: Ko jūs meklējat? (Jņ 1, 38) 
Vai mēs meklējam Dievu? 
Vai mūsu meklējumi balstās Kristū - Patiesībā un 
Dzīvībā? 
Kristīgā tradīcija neuzsver tikai to, cik svarīgi ir meklēt 
Dievu, bet tā vēlas atklāt kaut ko vēl būtiskāku: Dievs 
pats mūs meklē. Dievs iet mums pa priekšu, Dievs 
atver durvis, Dievs Kristus personā mūs gaida un vēlas 
būt kopā: Es nākšu atkal atpakaļ un paņemšu jūs sev 

līdzi.  
Šodien ar Euharistijas žēlastību Jēzus vēlme īstenojas 
sv. Mises laikā. Šodien vairāki no mūsu draudzes 
bērniem pirmo reizi piedzīvos šo tikšanos. Pavadīsim 
viņus ar mūsu lūgšanu un uzticēsim Jaunavas Marijas 
un sv. Terēzes no Bērna Jēzus aizbildniecībai! 
Paldies visiem, kas līdzdarbojās bērnu katehēzē, paldies 
vecākiem, kuriem šodien ir īpaša diena! 
Kungs, Tu mums atver vārtus un ar savu vārdu vadi pa 
ceļu, kas ved uz dzīvību. Tu pats esi durvis un ceļš uz 
dzīvību. Stiprini, Kungs, mūsu ticību un mūsu 
paklausību, lai mēs varam Tev sekot pilnīgā paļāvībā, 
lai mēs neļaujam sevi iebiedēt ar vajāšanām un sevi 
pavedināt pašu vēlmēm un vajadzībām.  
“Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, Tu piepildi mani 
ar prieku sava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pilnas 
dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi” (Ps.16:11).  

Dieva svētību vēlot - pr. Andris 
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DRAUDZĒ 
Pateicība / Lūgums ! 
Paldies visiem, kas līdzdarbojās baznīcas durvju nomaiņā! Iesāktie darbi turpināsies 
un tiks mainīti vairāki logi un durvis, 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 u.c.) 
Lūgums līdzdarboties un atbalstīt! 
 
♦ 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  
 

♦ Seminārs "Bērna gatavība skolai", ko organizē Rīgas Katoļu ģimnāzija, notiks 
25.maijā plkst. 18.30. Kas jāzina vecākiem: bērna personības, fiziskā, sociālā un 
intelektuālā gatavība. Rīgas Katoļu ģimnāzijas adrese: Rīgā, O. Vācieša ielā 6. 
Informācija: www.rkgimnazija.lv vai pa tālr. 26394426.   
 

♦ Atvērto durvju diena RARZI: Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas 
Augstākais Reliģijas zinātņu institūts aicina sestdien, 28. maijā, pl. 12.00 Rīgā M. Pils 
ielā 2 iepazīties ar realizētām studiju programmām, iestāšanās prasībām un institūta 
piedāvātajām programmām un garīgās dzīves aktivitātēm.  
 

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 


