
 
03.07.2011. Nāciet pie manis visi! Es jūs atspirdzināšu. (sal. Mt 11, 28) 

 

 
 

Šodien, pēc sv. Mises 

tikšanās ar 

 Aivaru Jerumāni.  

Latviešu likteņi izsūtījumā. 

Draudzes nams. 

 

Šodien, Jauniešu dienu 

Madridē - svētceļnieku 

tikšanās. 

 

04. 07. 11 Lūgšanas vakars 

18. 00 Slavēšana, agape, 

 19. 00 Konferece Tēma: 

Ciešanu nozīme kristietībā 

(Tikšanās ar Ţ. Bastēnu) 

Vissv. Sakramenta 

adorācija mūsu draudzē 

būs 8. jūlijā! 

Svētdien, 10. jūlijā pēc sv. 

Mises kristīgo mūziķu 

koncerts! Gatavošanās 

Jauniešu dienām Madridē.  

 

Šodienas Evaņģēlijā Kristus mums saka: Nāciet pie 

Manis, un Es jūs atspirdzināšu. 

Jūs esat izbaudījuši pasaules ceļu: baudiet tagad Manējo! 

Un, ja šis ceļš jums nepatiks, jūs bēgsiet no tā. Jūs esat 

nesuši pasaules nospiedošās nastas un redzējuši, cik smagas 

tās ir: ļaujiet Man jūs pārliecināt, ņemiet Manu jūgu! 

Jūs paši sajutīsiet, cik tas ir maigs un viegls. Es jūs nedarīšu 

par bagātajiem, kam nepieciešamas tik daudzas lietas, bet 

gan par tiem, kam netrūkst nekā! Kopā ar Mani — no visa 

atsakoties, jūs būsiet bagāti! Bet, ja centīsieties iztapt savām 

iegribām, tās atņems jums spēkus. Apetīte rodas ēdot: jo 

vairāk bagātais krāj savas bagātības, jo nabagāks viņš ir; jo 

vairāk nauda uzkrājas, jo vairāk tā tiecas krāties; jo vairāk 

cilvēks iegūst, jo vairāk vēlas... 

Nāciet tāpēc pie Manis, jūs visi, kas esat bagātību 

nogurdināti, un atpūtieties nabadzībā! 

Nāciet, labumu un īpašumu pārvaldītāji, izbaudiet prieku 

atteikties! Nāciet, šīs pasaules draugi, kurai ir tikai 

tagadējais laiks, sajūtiet mūžīgās pasaules garšu! 

Jūs pazīstat savu pasauli, nāciet, iepazīstiet Manējo! Jūs 

pazīstat savas bagātības, nāciet, iepazīstiet Manu nabadzību! 

Jūsu bagātība ir viena starp daudzām, bet Mana nabadzība ir 

vienīgā bagātība! Un nav pārsteidzoši, ka jūsu bagātība tiek 

saukta par vienu no bagātībām, bet, lūk, apbrīnas cienīga un 

varena lieta — nabadzība ir bagātība, un pazemība ir 

lielums (pēc Filoksēna no Mabugas). 

Jēzus nomira pasaulē, lai neviens vairs nedzīvotu pasaulei. 

Viņš ļāva sevi piesist krustā, lai neviens vairs nedzīvotu, 

pakļauts grēkam. Viņš nomira mūsu pasaulē mūsu miesā, lai 

mēs dzīvotu Viņa pasaulē, Viņa Miesā. Viņš mērdēja miesas 

dzīvi, lai mēs nedzīvotu miesā un miesai. 

Šodien, vēstulē Romiešiem ap. Pāvils aicina dzīvot Dieva 

Gara vadībā, Svētā Gara, kas mīt mūsos. Jo ja mēs dzīvojam 

saskaņā ar miesu, tad mirsim, bet ja miesas iegribas 

mērdēsim Gara spēkā, tad dzīvosim. 

Tikai caur Jēzu Kristu mēs sevi paceļam pie Dieva, tikai 

caur Viņu mēs pielūdzam Dievu, Gara spēkā mēs slavējam 

Dievu, teicam un pateicamies Viņam. Un piesaucam Viņu, 

sakot: "Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen!"  

Dieva svētību un Kunga palīdzību vēlot: pr. Andris Kravalis 
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♦ Rīgas Katoļu ģimnāzijas darbiniece, praktizējoša katoliete, meklē uz īri 1-istabu 

dzīvoklīti vai istabu, nedārgi. Jolanta- 26181039. 
♦ Dienas nometne 7 līdz 10 gadus veciem bērniem; notiks no 25. līdz 30. jūlijam Rīgas 

Katoļu ģimnāzijas teritorijā. Vadīs itāļu un RKĢ jaunieši un skolotāji. Dalības maksa 

32Ls (cenā iekļauta ēdināšana 2 reiz dienā un materiāli nodarbībām). Pieteikšanās: 

Diāna (t. 26394426). 

♦ 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. 

 

♦ Rīgas arhibīskapa - metropolīta Zbigņeva Stankeviča vizitācijas: 

10. jūlijā, plkst. 14.00, Limbaţu draudzē, 17. jūlijā Cēsu draudzē 

 

DRAUDZĒ : 

Sirsnīgs paldies visiem, kas iesaistījās mūsu kapelas atjaunošanas darbā! 

Arī šajā nedēļā ir vajadzīgi brīvprātīgie palīgi! (Darbs pie baznīcas grīdas, logu 

tīrīšana uc.) Paldies visiem par svētīgo un labi paveikto darbu! 

 

♦ Aicinām apmeklēt un iesaistīties b. B. Sloskāna piemiņas istabas izveidošanā 

Draudzes mājā. 
 

♦ Mūsu draudze gatavojas svētceļojumam uz Aglonu (15. augusts). Iziešana no 

Stirnienes (8. augustā). Viens no svētceļojuma mērķiem – labāk iepazīt godājamo 

bīskapu B. Sloskānu. Priekšlikumi, ieteikumi un pieteikšanās pie Ēvijas (t. 28368861) 

 

♦ Mūsu draudzes adorācijas laiks Adorācijas kapelā Vecrīgā katru otrdienu no 9.00 

līdz 21.00. Informācija un pierakstīšanās deţūru 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  

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/

