
 
19.06.2011. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, 

 un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem! 

 
Lūgums ņemt dalību 

draudzes baznīcas 

atjaunošanas procesā! 

Sv. Mises no rītiem notiek 

sv. Jāzepa namā (blakus 

draudzes namam)! 

 

23.06. Kristus Vissvētā 

Miesa un Asinis svētki! 

Sv. Mises plkst. 

 11.00 un 19.00 (Vakara 

lūgšanas) 

(Lieli Baznīcas svētki) 

24.06. Jāņa Kristītāja 

piedzimšanas svētki! 

Sv. Mises plkst. 

 07.45 un 19.00 

24.06. pēc rīta sv. Mises 

Vissv. Sakramenta 

adorācija (sv. Jāzepa 

namiņā) līdz 19.00 

 Lūdzu pieteikties draudzes 

namā pie ieejas! 

 

„Net for God" filma 

"Jeruzaleme, vienotības 

izaicinājums" 26.06, 

 plkst. 15.30 draudzes mājā. 

 

 

Dievs Tēvs, Dievs Radītāj, dari mani par Tava spēka 

rīku.  

Lai caur mani turpinās Tavu roku darbs.  

Dievs Dēls, Dievs Glābēj, dari mani par Tavas mīlestības 

rīku.  

Lai caur sirds labestību manī turpinās Tava mīlestība. 

Dievs Svētais Gars, Gars, kas dāvā svētumu,  

dari mani par Tavas žēlastības un svētuma rīku.  

Svētdari mani un tos, kas man dārgi! 

Svētā Trīsvienība. Es tiecos pēc Tava svētuma virsotnes. 

Mani ietver šis svētums, pār mani ir Trīsvienības spēks 

un rūpes. Tēvs, Dēls un Svētais Gars.  

Visu labumu kopums - Tēvs.  

Ciešanu un Augšāmcelšanās Noslēpums - Dēls.  

Tēva Gribasspēks, Dēla sirds Mīlestība - Svētais Gars.  

Es pateicos Tev, Dievs, par Tavu aizsardzību, par Tavu 

rūpju pilnību! 

Šodien, svinot sv. Trīsvienības svētkus, jāatzīst, ka mēs 

tik reti vēršamies pie svētās Trīsvienības! Lai arī Dievs 

ir viens un nedalāms, Viņš ir personu attiecības. 

Tur, kur nav dažādības, nav iespējama arī mīlestība, jo 

mīlestība pieprasa pretpolus; ja nav iespējamas 

attiecības vienam ar otru, nav iespējama arī mīlestība.. 

Tuvojoties Dievam, ir nepieciešamas šīs attiecības: mēs 

ejam pie Tēva caur Dēlu, kopā ar Svēto Garu.  

Svētais Augustīns, runājot par svēto Trīsvienību, 

izsakoties mistikas kategorijās, raksta: 

Tēvs ir mute, kas runā; lūpas, kas artikulē, ir Dēls, bet 

Gars — Mīlestības skūpsts. 

Trīsvienība ir Mīlestības noslēpums. Un Mīlestība sevi 

dāvā: Dēls - Tēvam, Tēvs - Dēlam, Viņi abi - Garam un 

Gars - Viņiem. 

Šī savstarpējā sevis dāvāšana Trīsvienības iekšienē rada 

kustību, ko atklāj Rubļeva skaistā Trīsvienības ikona: 

trīs gluži līdzīgi eņģeļi, kas it kā sacenšas, kā godbijīgāk 

noliekt galvu viens otra priekšā savstarpējā laipnībā, 

uzmanībā un cieņā. 

Augstais, Trīsvienīgais Dievs, vairo ticību cilvēku sirdīs, 

jo mēs slāpstam pēc Tevis! 
Svētīgus sv. Trīsvienības svētkus - pr. Andris Kravalis 
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♦ Aicinām uz izrādi „MISTĒRIJA PAR DEBESĪM UN ELLI” (pēc V. Rīdenas 

grāmatas „Patiesa dzīve Dievā‟) 26.jūnijā plkst. ~12.30 (pēc Svētās Mises) Sv.Terēzes 

draudzes mājā un 29.jūnijā plkst. 19.00 Teātra muzejā E.Smiļģa ielā 37/39. Aktieri - 

Indra Briķe, Rūdolfs Plēpis. 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 Dieva palīgu esam uzsākuši mūsu kapelas atjaunošanas darbus! Paldies visiem 

brīvprātīgajiem, kuri iesaistījušies un atbalsta šos darbus!  

Lūgums iesaistīties (logu krāsošana, grīdu mazgāšana, putekļu slaucīšana u.c.) 

Katru dienu sākot no plkst. 9.00 līdz 22.00. 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. 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. Dalības maksa Ls 50. 

Pieteikšanās: Diāna (tel.26394426). 

♦Euharistiskā procesija Vecrīgā notiks 26.jūnijā: Svētā Mise plkst. 11.00 Pils 

laukumā pie Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas. Pēc tam procesija ar Vissvētāko 

Sakramentu caur Doma laukumu ar apstāšanās vietām pie Rīgas svētā Jēkaba 

katedrāles un Marijas Magdalēnas baznīcas. Noslēgums pie Sāpju Dievmātes 

baznīcas, "Te Deum" un svētība ar Vissvētāko Sakramentu. 

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://goo.gl/maps/FBtF
http://www.mammy.lv/
http://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

