
 
12.06.2011. "Svētais Gars jums atklās visu patiesību." (Jņ 14, 26) 

 
Sirsnīgi sveicam Saderināto 

un iemīlējušos kursa 

absolventus mūsu draudzē! 

Sveicam tos, kuri saņems 

Kristības sakramentu! 

Šodien Draudzes svētki! 

Pēc sv. Mises sadraudzības 

agape! 

Draudzes ev. šūniņu 

tikšanās! Aicināti visi! 

 

13. jūnijā Jaunavas Marijas 

– Baznīcas Mātes svētku 

diena.  Sv. Mises plkst. 

 07.45 un 19.00 

 

Pēc vakara sv. Mises 

uzsāksim darbu pie kapelas 

atjaunošanas! 

Sv. Mises notiks draudzes 

namā! 

17.06. pēc rīta sv. Mises 

Vissv. Sakramenta 

adorācija (sv. Jāzepa 

namiņā) līdz 19.00 

 Lūdzu pieteikties pie 

ziņojumu dēļa! 

 

 

Šodien Baznīca svin Sv. Gara atklāšanās svētkus! 

Pār Kristus mācekļiem nāk Dieva Gars, kas liek dzimt 

Baznīcai un piepilda viņu sirdis ar mīlestību. 

Dievs ir mīlestība, un Mīlestība ir pirmā dāvana, kas 

ietver sevī visas pārējās. Šī Mīlestība ir ielieta mūsu 

sirdīs ar Svēto Garu, kas mums ir dots Kristības 

sakramentā, saka apustulis Pāvils.  

Tā kā mēs esam miruši grēka dēļ vai vismaz esam grēka 

ievainoti, Mīlestības dāvanas pirmā izpausme ir grēku 

piedošana. Svētā Gara klātbūtne Baznīcā kristītajiem 

atkal atdod Dieva līdzību, kas tika pazaudēta grēkojot.  

Dievs dāvā mūsu mantojuma ķīlu vai pirmos augļus — 

Vissvētās Trīsvienības dzīvi, kas nozīmē mīlēt, kā Viņš 

mūs ir mīlējis. Šī mīlestība ir pamats jaunajai dzīvei 

Kristū, kas kļūst iespējama tādēļ, ka mēs esam saņēmuši 

Svētā Gara spēku.  

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.  

Būsim vienoti ar Svēto Garu! Viņš ir klāt, tiklīdz tiek 

piesaukts; un Viņu nevar piesaukt, ja Gars jau nav klāt! 

Aicināts Viņš nāk, Viņš ierodas savu dievišķo svētību 

pārpilnībā. Viņš ir brāzmainā upe, kas iepriecina Dieva 

namu (sal. Ps 46, 5). 

Tāpat kā tiem, kas pielūdz Dievu, ir jālūdz garā un 

patiesībā (Jņ 4, 24), tāpat visiem, kas vēlas Dievu pazīt, 

vienīgi Svētajā Garā ir jāmeklē ticības gudrība. 

Svētais Gars, mūsu mierinātāj, piepildi mūsos Kristus 

iesākto darbu! Dari stipru un nepārtrauktu mūsu 

lūgšanu! Ļauj katrā no mums augt dziļai iekšējai dzīvei!  

Dāvā degsmi evaņģelizēt un liecināt! Noslāpē mūsos 

pašapmierinātību un pacel mūs līdz pazemības 

augstumam, līdz patiesai Dieva bijībai, līdz 

pašaizliedzīgai drosmei! Lai Tavs mīlestības Gars nāk 

pār visu Baznīcu! 
Svētīgus svētkus vēlot - pr. Andris Kravalis 
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Aicinām uz pirmizrādi 17.jūnijā plkst. 19.00 Teātra muzejā E.Smiļģa ielā 37/39. 

Aktieri Indra Briķe, Rūdolfs Plēpis - Mistērījā par debesīm un elli. 

(Pēc V.Rīdenas grāmatas „Patiesa dzīve Dievā‟). Režisors Jānis Logins.  

 

Atbalstīsim kristīgos uzņēmējus! 
www.mammy.lv 

I-neta veikals, kurā iespējams iegādāties preces ģimenēm, kuras gaida pasaulē 

ierodamies mazuli, gan arī tām, kuras šo mirkli ir sagaidījušas. 

Piedāvājumā grūtniecības laikam noderīgas lietas, kā arī preces, kas saistītas ar 

mazuļa pilnvērtīgu attīstību un drošību. 

 

DRAUDZĒ 

Ar 13.jūniju uzsāksim mūsu kapelas atjaunošanas darbus! Paldies visiem 

brīvprātīgajiem, kuri iesaistīsies un atbalstīs šos darbus! 

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, 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).   

♦Vasaras nometne "Dieva radītā pasaule" 10 līdz 15 gadus veciem bērniem; notiks no 

1. līdz 7. jūlijam Lakšos. Organizē Rīgas Katoļu ģimnāzija. Nedēļas ietvaros dienas 

tēmas apskats, Svētā Mise, interešu darbnīcas: dabas zinību eksperimenti, 

improvizācijas teātris, "izdzīvošanas skola", kulinārijas eksperimenti, dizaina 

darbnīca, sporta aktivitātes, nakts trase, tematiskie vakari u.c. aktivitātes. Dalības 

maksa Ls 50. Pieteikšanās: Diāna (tel.26394426). 

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 

http://www.mammy.lv/
http://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

