
 
17.07.2011. Tu, varenais Valdniek,  

tiesā ar lēnību un vadi mūs ar lielu mīlestību. (Gudr 12, 18) 

 

 
 

 

Šodien, pēc sv. Mises, 

svētceļnieku tikšanās! 

Draudzes nams. 

 

Šodien sirsnīgi sveicam 

Edvīnu un Inesi laulības 

jubilejas dienā! 

 

18.07.11. lūgšanas vakars 

18.00 slavēšana, agape, 

 19.00 konference  

Vissv. Sakramenta 

adorācija mūsu draudzē 22. 

jūlijā! 

Pateicība visiem par 

līdzdalību 

Mūsu draudzes 

baznīcas atjaunošanā! 

 

 

Šodien Dieva Vārds mūs māca un atklāj Debesu Valstības 

spēku un realitāti.  

Dieva Valstība nav pabeigta kārtība, bet gan kaut kas dzīvs, 

kaut kas, kas nāk. Ilgu laiku tā bija tālu, tad pietuvojās, un 

tagad tā ir tik tuvu, ka prasa, lai esam gatavi to uzņemt. 

Dieva Valstība ir tur, kur Dievs valda. 

Apustulis Pāvils par Dieva Valstību raksta: "Jo ne ēšana un 

dzeršana ir Dieva Valstība, bet taisnība un miers, un prieks 

Svētajā Garā." (Rom 14, 17) 

Ja jau Dieva Valstība ir mūsos un ja tā pastāv taisnībā, 

mierā un priekā, tad tas, kurš paliek pastāvīgs šajos tikumos, 

tas nešaubīgi jau ir Dieva Valstībā. 

Jēzus pasludina, ka tas brīdis ir klāt, ka cilvēku valstībai, 

lietu valstībai, Sātana valstībai ir jāatkāpjas un jādod vieta 

Dieva Valstībai. Praviešu ilgas ir piepildītas izvēlētajā tautā, 

kas ir visa cilvēce. Dieva varenība tuvojas un vēlas 

nostiprināt savu Valstību, lai piedotu, svētdarītu, 

izgaismotu, vadītu un atjaunotu katru lietu dievišķajā 

žēlastībā. 

Mums ir visi iemesli būt laimīgiem, jo debesu Valstība jau 

ir mūsu vidū un Dievs ir gatavs dibināt savu mājvietu katrā 

no mūsu sirdīm. Viņš jau ir mūsos. 

Patiesi, patiesi, Dieva Valstība ir tevī - saka Kristus. Meklē 

to savā sirdī, un viss pārējais tev tiks dots līdz ar to! 

Lai atnāk Tava Valstība! Mēs bieži izsakām šo lūgumu 

Tēvreizē.  

"Meklējiet vispirms Dieva Valstību!" (Mt 6, 33) 

Es tik daudz sagaidu no Debesīm - bieži mīlēja teikt  sv. 

Terēze no Bērna Jēzus. 

Ļauj man nojaust Tavas debesis, Kungs, debesis, kuru 

godību Tu atver mūsu vidū!  

Atgādini man debesis, Kungs! Liec man bieži domāt par 

tām! 

Liec man meklēt un pildīt Tavu svēto gribu, liec man būt tās 

dienas cienīgam, kad Tu piepildīsi savus apsolījumus pretī 

šai Valstībai, kas ir nebeidzams prieks! 

Māci man, Kungs,  dzīvot debesīm! 

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 reizes 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. 

 

♦ Aicinām uz izrādi „MISTĒRIJA PAR DEBESĪM UN ELLI” 21.jūlijā plkst.  plkst. 

19.00 Teātra muzejā E.Smiļģa ielā 37/39. Aktieri - Indra Briķe, Rūdolfs Plēpis. 

Režisors - Jānis Logins 

 

DRAUDZĒ : 

Sirsnīgs paldies visiem, kas iesaistījās mūsu kapelas atjaunošanas darbā!  

 

♦ Aicinām uz rekolekcijām "VAIRĀK DZĪVĪBAS" 22. - 23. jūlijā sv. Terēzes no 

Bērna Jēzus draudzes telpās. 

Vadīs Saimons Vinikots no Anglijas "Dzīvības Straumju" kalpošanas; Leons 

Meinards no Latvijas "Dzīvības Straumju" kalpošanas; dziedināšanas liecība: Aivars 

un Pārsla, kalpos aizlūgšanas komanda un priesteris Māris Ozoliņš. Sākums 22.jūlijā 

plkst. 19.00; 23. jūlijā - 9.00 ar draudzes Sv. Misi. 

 

♦ 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 

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

