
 
10.07.2011. Labā zemē sētais ir tas, kas Vārdu dzird un saprot, un nes augļus. (sal. Mt 13, 23) 

 

 
 

 

Šodien, pēc sv. Mises 

kristīgo mūziķu koncerts! 

Jauniešu dienu Madridē -

svētceļnieku prezentācija! 

Draudzes nams. 

Aicināti visi! 

 

11. 07. 11 Lūgšanas vakars 

18. 00 Slavēšana, agape, 

 19. 00 Konference  

Sv. Benedikts – lūgšanas 

ceļvedis. 

Vissv. Sakramenta 

adorācija mūsu draudzē 

būs 15. jūlijā! 

16. 07. 2011 

Vissv. Jaunava Marija - 

Karmela kalna Dievmāte 

Sv. Mise plkst. 09. 00 

 

Pateicība visiem par 

līdzdalību 

Mūsu draudzes 

baznīcas atjaunošanā! 

 

Sējējs izgāja sēt sēklu. Un, viņam sējot, daža nokrita 

ceļmalā un tika samīdīta, un debesu putni to apēda. Cita 

nokrita uz klints un uzdīgusi novīta, jo tai nebija valgmes. 

Vēl cita iekrita starp ērkšķiem, un ērkšķi, reizē augdami, to 

nomāca. Bet vēl cita krita labā zemē un uzdīgusi nesa 

simtkārtīgu augli. (Lk 8, 5-8) 

Tāpat kā sējējs Evaņģēlijā neizvēlas augsni un sēj visos 

vējos, tāpat Kungs nešķiro bagāto un nabago, prātīgo un 

vientiesi, neizglītoto un mācīto, drosmīgo un gļēvo, bet gan 

vēršas pie visiem.  

Bet, tu sacīsi, kāpēc gan sēt starp ērkšķiem, uz akmeņiem 

vai uz ceļa? Mums būtu pamats pārmest zemniekam, ja viņš 

tā rīkotos: akmens taču nevar kļūt zeme, ceļš nevar vairs 

nebūt par ceļu un ērkšķi vairs nebūt par ērkšķiem! 

Tomēr garīgajā dzīvē tā nav: akmens var kļūt par auglīgu 

zemi, ceļš var atbrīvoties no gājēju soļiem un kļūt par 

zaļojošu lauku, ērkšķi var tikt izrauti un ļaut graudam brīvi 

nest augļus.  

Kungs nevēlas mūs atstāt bezcerībā, bet gan dāvāt mums 

atgriešanās cerību un atklāt, ka no pagātnes stāvokļa ir 

iespējams ieiet auglīgā zemē.  

Vispirms ir nepieciešams klausīties Vārdu un uzticīgi to 

paturēt atmiņā. Un tad ar drosmi mācīties atsacīšanos, saka 

svētais Jānis Hrizostoms 

"Labā zemē sēkla nesīs simtkārtīgus, sešdesmit kārtīgus 

vai trīsdesmit kārtīgus augļus!" (Mt 13, 23) 

Līdzība par sējēju un sēklas nesto ražu liek mums domāt par 

Dieva Vārda spēku. Kunga vārdi ir dzīvā sēkla, kas 

uzplaukst, ja klausāmies, lūdzāmies un kalpojam. 

Pēc tam, kad esam dzirdējuši Dieva vārdus, paturēsim tos 

savā dvēselē, jo Dieva vārds ir dvēseles barība. 

Vārds, ko mēs klausāmies, bet nepaturam atmiņas dziļumos, 

ir kā norīta barība, ko kuņģis izgrūž slimības dēļ. Bet tiem, 

kuri nepatur barības vielas, nav cerības izdzīvot. 

Tieši tāpēc svarīgākais Kunga bauslis iesākās ar vārdiem : 

Klausies... 

Šī attieksme ir cieši saistīta ar paklausību, pazemību un 

paļāvību, ko esam aicināti pilnveidot šinī jaunajā nedēļā! 

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 vizitācija: 

17. jūlijā Cēsu draudzē 

 

DRAUDZĒ : 

Sirsnīgs paldies visiem, kas iesaistījās mūsu kapelas atjaunošanas darbā! 

 

♦ 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 dežūru grafikā pie informācijas dēļa un pa 

tel. 29506986 (Ināra) 

 

♦ Mūsu draudzē darbojas Caritas kustība. Sīkāka informācija Dzidra 28355080 un 

Sandra 26082806 

 

♦Mūsu draudzē darbojas "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 
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