
 
29.05.2011. Kam ir mani baušļi un kas tos pilda, tas mani mīl (Jņ 14)  

  
 

Šodien kopienas Chemin 
Neuf,  Net for God  tikšanās 

plkst. 17. 00  draudzes 
mājā.   

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

 

30. maijā Lūgšanas vakars, 
Plkst. 18. 00 Slavēšana, 

agape, konference! 
Draudzes mājā!  

 
31. maijs Vissv. Jaunavas 

Marijas apmeklēšanas 
svētki! 

 Sv. Mises mūsu draudzē 
plkst. 7. 45 un 19. 00.  

Pirms tam Vissv. 
Sakramenta adorācija un 

Izlīgšanas sakraments! 
 

2. jūnijs Kunga 
Debeskāpšanas svētki.  

Sv. Mises 07. 45 un 19. 00 
 

3. 06. pēc rīta sv. Mises 
Vissv. Sakramenta 
adorācija līdz 19.00 

 Lūdzu pieteikties pie 
ziņojumu dēļa! 

 

"Kad nāks Iepriecinātājs, Svētais Gars, ko Tēvs atsūtīs 
Manā vārdā, Viņš jums iemācīs visu un atgādinās visu, 
ko Es jums sacīju," teica Jēzus saviem mācekļiem.  

Jēzus to apliecina: "Man vēl ir daudz kas jums sakāms, bet 

to jūs tagad nespējat aptvert. Bet, kad atnāks Viņš, 

Patiesības Gars, Tas jums mācīs visu patiesību, jo Viņš 

nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, vēstījot jums 

nākotni. Viņš Mani pagodinās, jo no Manis ņems un jums 

pasludinās."  

Taču sakiet man: kas ir Svētais Gars?  

Viņš ir Dievs, patiess Dievs, nācis no patiesa Dieva, saskaņā 

ar ticību, ko apliecinām.  

Kristus apustuļiem sacīja: "Ja jūs Mani mīlat, jūs pildīsiet 

Manus baušļus. Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš jums dos citu 

Aizstāvi, kurš vienmēr būs ar jums kopā." Svētais Gars ir ar 

mums vienmēr. Vārdi kurš vienmēr būs ar jums kopā 

nozīmē, ka Gars būs ar mācekļiem nebeidzami, ka nekas 

Viņu tiem neatņems ne tagadnē, ne nākamajā laikā.  

Kāpēc šodienas pasaulei ir tik grūti saņemt un dzīvot Sv. 

Gara vadības žēlastībā? Kristus atbild: "Patiesības Garu 

pasaule nevar saņemt, tāpēc ka tā Viņu neredz un nepazīst; 

bet jūs Viņu pazīstat, jo Gars paliek pie jums un jūsos 

mājo." Un, lai pārliecinātos, ka Svēto Garu redzēs arī tie, 

kuri mīl Kristu un ievēro Viņa baušļus, ieklausieties paša 

Kunga vārdos: "Kam ir Mani baušļi un kas tos pilda, tas 

Mani mīl. Bet, kas Mani mīl, to mīlēs Mans Tēvs; un Es 

mīlēšu viņu un tam atklāšos."  
Ja kāds parāda Kungam mīlestību, izpildot baušļus, saskaņā ar 

ticības apliecinājumu Kungs atklājas viņam, kā pats ir solījis. Ar 

savu atklāšanos Jēzus tam dāvā Svēto Garu, un vēl vairāk — 

kopā ar Svēto Garu gan pats Kungs, gan Tēvs paliek ar viņu, 

nešķirami. Svētā Gara būtiskākais darbs ir vest cilvēkus pie 

Dieva, atmodināt sarunu ar Viņu.  

Gars ne vien nāk no Dieva, bet arī atgriežas pie Viņa un liek 

Dievu uzrunāt. Svētā Gara spēka dēļ Dieva bērni var nest augļus, 

kas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labvēlība, 

uzticība, lēnprātība, savaldība.  
Gars ir mūsu Dzīvība. Jo lielāka ir mūsu pašaizliedzība, jo vairāk mēs 

dzīvojam Garā.  

Sirsnīgi sveicieni no Milānas (sv. Ambrozija / sv. Augustīna) 
pilsētas, kur apgūstam Draudzes evaņģelizācijas šūniņu 
sistēmas principus!                   Dieva svētību vēlot pr. Andris 
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DRAUDZĒ 
 
Lūgums ! 
 
Turpināsim iesāktos kapelas un draudzes koridora restaurācijas darbus!  
Šovasar esam paredzējuši mūsu baznīcas iekšējo kosmētisko remontu, kā ari 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! 
 
♦ 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  
 
♦ Rīgas Katoļu ģimnāzija uzņem skolniekus visās klasēs!  
Adrese: Rīgā, O. Vācieša ielā 6. Informācija: www.rkgimnazija.lv vai pa tālr. 
26394426.   
 

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 


