
 
26.06.2011. Tā arī jūs, miruši grēkam, dzīvojiet Dievam Kristū Jēzū! (Rom 6, 11) 

 
Šodien, pēc sv. Mises, mūsu 

draudzē izrāde 

„MISTĒRIJA PAR 

DEBESĪM UN ELLI” 

Aktieri - Indra Briķe, 

Rūdolfs Plēpis. Režisors - 

Jānis Logins 

Šodien „Net for God‟ filma 

"Jeruzaleme, vienotības 

izaicinājums" plkst. 15.30 

Draudzes mājā. 

Lūgums ņemt dalību 

draudzes baznīcas 

atjaunošanas procesā! 

Sv. Mises no rītiem notiek 

sv. Jāzepa namā! 

 

29. jūnijā sv. apustuļu 

Pētera un Pāvila svētki! 

Sv. Mises plkst. 

 8.15 un 19.00 

 1. jūlijs Vissvētās Jēzus 

Sirds svētki! Sv. Mises 

plkst. 7.45 un 19.00 

Vissv. Sakramenta 

adorācija mūsu draudzē 

būs 1.jūlijā! 

 

Kas atradīs savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas savu 

dzīvību pazaudēs Manis dēļ, tas to atradīs. (Mt 10, 39) 

Pavēlējis saviem Apustuļiem atstāt visdārgāko pasaulē, 

Kungs piebilda: "Neviens, kas neņem savu krustu un neseko 

Man, nav Manis cienīgs" (Mt 10, 38); jo tie, kuri Kristum 

pieder, ir piesituši krustā savas miesas līdz ar grēkiem un 

iekārēm (sal. Gal 5, 24).  

Cilvēks nevar būt Kristus cienīgs, ja nenes savu krustu — 

krustu, caur kuru mēs ņemam dalību Kunga ciešanās, nāvē, 

guldīšanā kapā un Viņa augšāmcelšanās notikumā. Nevar 

būt Kristus cienīgs bez sekošanas Kungam, lai dzīvotu Gara 

atjaunotam mīlestības noslēpumā.  

Kas atradīs savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas savu 

dzīvību pazaudēs Manis dēļ, tas to atradīs. (Mt 10, 39) 

Sapratīsim, ka caur Vārda spēku un atteikšanos no pagātnes 

kļūdām viss, ko dzīve iegūst, pārvēršas nāvē, bet tas, ko 

pazaudē — pestīšanā.  

Kristīgā ticība nav tikai morāle, un kristīgā dzīve nav tikai 

baušļu pildīšanā. Kristietis ir Kristus žēlastības pārveidots 

cilvēks, kas rīkojas jaunā, atjaunotā garā. Zaudēt šīszemes 

dzīvību Kristus dēļ nozīmē dzīvību iegūt. Dievs ir auglības 

devējs. Ja mēs ļaujam sevi pārveidot, mēs kļūstam spējīgi 

mīlēt, un visbeidzot pats Dievs mīl mūsos.  

Tas, ko Dievs sagaida no cilvēka, ir bērna paklausība, sevis 

uzticēšana bezgalīgajai labestībai, kas mūs aicina, gatavība 

atdot visu, ko Dievs prasa, un, neskatoties atpakaļ, 

mīlestības pilna sekošana Skolotājam, kurš mūs ved.  

Šonedēļ 1.jūlijā baznīca svin Jēzus Sirds svētkus. Šajā dienā 

tiek īpaši lūgts par priesteru svētumu. Īsi pirms tam, 

apustuļu Pētera un Pāvila svētkos, aprit pāvesta 

Benedikta XVI Priesteriskās Ordinācijas 60.gadadiena. 

Šai sakarā Klēra kongregācija un mūsu arhibīskaps aicina 

rast iespēju organizēt adorāciju draudzēs un ‘uzdāvināt’ 60 

adorācijas stundas augšminētajos nodomos! 

Dieva svētību un palīdzību vēlot - pr. Andris Kravalis 
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♦ Rīgas Katoļu ģimnāzijas darbiniece, praktizējoša katoliete, īrē 1-istabu dzīvoklīti 

vai istabu, nedārgi. Jolanta- 26181039. 

♦ Skola meklē celtniekus pastāvīgam darbam. Arnolds- 29474774, e-pasts: 

arnolds.slisans@gmail.com. 

♦ 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: Tuvojamies mūsu kapelas atjaunošanas darbu noslēgumam!  

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. 

Paldies visiem brīvprātīgajiem, kuri iesaistījušies un atbalsta šos darbus! 

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! 

♦ 2.jūlijā pēc rīta sv. Mises (turpmāk katra mēneša 1.sestdienā) notiks Rožukroņa 

lūgšana draudzes locekļu nodomos. Aicinājums nākamās nedēļas laikā rakstīt 

lūgšanu nodomus ar norādi "lasīt" vai "nelasīt" un tos ievietot nodomu groziņā! 

♦ 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). 

♦ 29.jūnijā plkst. 19.00 Teātra muzejā E.Smiļģa ielā 37/39 teātra izrāde „MISTĒRIJA 

PAR DEBESĪM UN ELLI” Aktieri - Indra Briķe, Rūdolfs Plēpis. Režisors - Jānis 

Logins 

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 

mailto:arnolds.slisans@gmail.com
http://www.mammy.lv/
http://goo.gl/maps/FBtF
http://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

