
 
05. 06. 2011. Apustuļi vienprātīgi pavadīja laiku lūgšanā kopā ar sievietēm 

un Mariju, Jēzus Māti, un Viņa brāļiem (Apd. 1, 13) 
 

 
Sirsnīgi sveicam 

Evaņģelizācijas skolas 
dalībniekus mūsu draudzē! 
6. jūnijā Lūgšanas vakars, 

Plkst. 18. 00 Slavēšana, 
agape, konference! 

Draudzes mājā!  
 

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

 Lūdzu pieteikties pie 
ziņojumu dēļa! 

 
Vasarsvētku vigīlija mūsu 
draudzē notiks 11. jūnijā 

plkst. 19. 00 (sv. Mise, 
agape, adorācija, vakara 

pasākums)! 
 

Svētdien, 12. 06. pēc sv. 
Mises Draudzes svētki! 
Diplomu pasniegšana 

Saderināto kuru 
absolventiem, Draudzes ev. 

Šūniņu tikšanās! 
 

Viens no atslēgas vārdiem šodienas Dieva Vārda liturģijā ir 
lūgšana. Evaņģēlijā mēs iepazīstam Jēzus lūgšanu par 
mums: Es lūdzu par viņiem, es lūdzu par tiem, kurus Tu 

man Tēvs devi. Šī ir Jēzus Pēdējo vakariņu lūgšana, lūgšana, 
kura caurstrāvos Baznīcas un katra Kristus mācekļa dzīvi. 
Apustulis Pēteris uzsver, ka arī ciešanas var kļūt par 
pagodināšanas iespēju un veidu kā lūgšanā būt ciešāk 
vienotiem ar Kristu. Savu ciešanu priekšvakarā Jēzus 
lūdzās, lai visi mācekļi ir viens, kā Tu Tēvā un Tēvs Tevī. 
Kristus pasludina vienotību Dievā, Viņš, kurš ir Dievs, 
viens ar Tēvu. Šo vienotību pasludinot, Kungs dara 
iespējamu vienotību visu cilvēku starpā, visā Dieva radībā. 
Vienotība, par kuru Kristus lūdzas, kuras dēļ Viņš īsteno 
savu Upuri, kuru Viņš piepilda savā nāvē, — šī vienotība ir 
iespējama Sv. Gara un lūgšanas spēkā. Tas ir izcilākais 
mīlestības darbs: pati Mīlestība, kas ir Tēva un Dēla 
Vienotība, īsteno cilvēku vienotību Kristū, jo, vienīgi 
saņemot Gara Dāvanu, cilvēks spēj izdzīvot mīlestības 
likumu, ja pats Gars mājo cilvēka sirdī, pārveidojot viņu 
Kristū (sv. Akvīnas Toms). Caur Gara Dāvanu cilvēks kļūst 
vienots ar Kristu, un Kristū viņš spēj liecināt par dievišķo 
Vienotību. Šīs vienotības saites ir godība. Svētais Gars tiek 
saukts par godību : "Godību, ko Tu Man devi, Es devu 

viņiem." (Jņ 17, 22) Un tiešām, Kungs deva saviem 
mācekļiem šo godību, sacīdams: "Saņemiet Svēto Garu!" 
(Jņ 20, 22) Viņš bija saņēmis godību, kas Tam piederēja 
kopš laiku iesākuma, vēl pirms pasaule tapa, kad Viņš 
ietērpās mūsu cilvēciskajā dabā. Un šī daba tika Svētā Gara 
pagodināta, kad Svētā Gara godība tika dāvāta visiem, kas 
ņem dalību tajā pašā dabā, sākot ar apustuļiem. Lūk, kādēļ 
Kungs sacīja: "Tēvs, godību, ko Tu Man devi, Es devu 

viņiem, lai viņi ir viens, kā Mēs esam viens." 
Debesu Tēvs, mēs lūdzam: ieved mūs Jēzus dzīvē un dāvā 
būt vienotiem lūgšanā. Jēzus ir lielais Dieva pielūdzējs, Garā 
un patiesībā; Viņš ir Vidutājs, tikai caur Viņu mūsu lūgšana 
nonāk pie žēlastību troņa. Viņš, ar kuru mēs esam Garā 
vienoti, lai mūs māca sekot savam piemēram, lūgties vienmēr 
un nerimties, lūgties ar dedzību, paļāvību un pazemību. 
Svētīgu Vasarsvētku sagatavošanās laiku – pr. Andris. 
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DRAUDZĒ 
Lūgums un aicinājums!  
Lūgums iesaistīties mūsu draudzes baznīcas atjaunošanas darbos!  
 
1. Šajā nedēļā mūsu baznīcas iekšpuse tiks sagatavo krāsošanai (griesti, sienas, logi). 
Krāsošanas darbus uzsāksim 13. jūnijā. Sv. Mises notiks draudzes mājā. 
Lai sagatavotos krāsošanas darbiem mums ir nepieciešams: 
Krāsas, krīts, špakteļi, krāsu rullīši, pindzeles, plēves,  
Sastatnes! Un daudz brīvprātīgo!!! 
(Jau sākot no 6. jūlija ir iespējams līdz 21. 00 ņemt dalību mūsu draudzes baznīcas 
atjaunošanas darbos!) 
 
2. Lai atjaunotu saimnieciskās ēkas (šķūņa) jumtu ir nepieciešami: 
Dēļi, koka brusas, ķieģeļi, cements, 2 metāla atbalsta fermas, jumta segums 
(skārds) 
Priecāsimies par gan par brīvprātīgajiem, gan attiecīgo amatu meistariem! 
Meklējam iespēju gružu izvešanai (konteineru īre).  
Būsim pateicīgi par jebkuru kompetentu padomu, ieteikumu, kā arī materiālu iegādi 
un aktīvu līdzdarbību draudzes saimniecības ēkas atjaunošanā! 
Sīkāka informācija : pr. Andris Kravalis, Arnolds S. 29474774 vai Normunds Š. 
28833314 
IESPĒJA ZIEDOT: Rīgas Sv. Terēzes Romas Kat. Draudze / Reģ. Nr. 90002493065 
AS “SEB Latvijas Unibanka” : LV12 UNLA 0050 0114 8194 3 LVL ; 
LV76 UNLA 0050 0114 8195 5 EUR   Lūgums līdzdarboties un atbalstīt!  
Mūsu draudzei ir sabiedriskā labuma statuss! 
 
♦ 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 : Brigitas, mob. tel. 26459211  
♦ Rīgas Katoļu ģimnāzija uzņem skolniekus visās klasēs! RKĢ aicina 7-10 gadus 
jaunus bērnus piedalīties dienas nometnē! Nometne notiks no 25. 07 – līdz 30. 07. O. 
Vācieša ielā 6, sīkāka informācija tālr. 26394426 (Diāna).   

INFORMĀCIJA 
Svētās Mises sākums darba dienās: 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 


