
 
24.07.201. Jūs esat Dieva celtne! (1 Kor 3, 9) 

 

 

 
 

 

Sirsnīgi sveicam  

pr. Edvardu Pavlovski, 

Jelgavas bīskapa 

kalpojumu saņemot! 
 

 

25.07.11. lūgšanu vakars 

18.00 slavēšana, agape 

 19.00 konference  

 

Vissv. Sakramenta 

adorācija mūsu draudzē 

būs 29.jūlijā! 

 

 

 

Šodien mūsu tauta svin Rīgas Metropolijas dievnamu 

iesvētīšanas gadadienu. Tie ir īpaši svētki mūsu sv. 

Jēkaba katedrālei, kas kā bīskapa sēdeklis un 

kalpošanas vieta ir visu Latvijas baznīcu māte un 

vienotības zīme. 

Baznīca ir Dieva patiesās klātbūtnes vieta, tā ir Dieva 

mīlestības meistardarbs. Baznīcā mēs jau dzīvojam 

Kristū, dzīvojam Dieva bērnu dzīvi, brāļu un māsu 

dzīvi, mīlot viens otru paša Dieva mīlestībā, kas bagātīgi 

ielieta mūsu sirdīs. 

Pāvests Pāvils VI kādā uzrunā saka: Mīliet Baznīcu arī 

tās ierobežotībā un trūkumos, nevis tās ierobežotības un 

trūkumu dēļ, un arī ne kļūdu dēļ, bet gan tādēļ, ka, tikai 

mīlot Baznīcu, mēs varēsim to dziedināt un likt atplaukt 

Kristus līgavas skaistumam. 

Apzinoties Baznīcas sūtību, mēs saprotam, ka svarīga ir 

nevis mana ticība, bet visas Baznīcas ticība. Par spīti 

mūsu neuzticībai, Kristus ir nācis mūs glābt caur savu 

nāvi un augšāmcelšanos un turpina pestīšanas darbu 

caur tiem, ko Viņš jau ir pulcinājis un kam ļauj ņemt 

dalību savu bērnu, izkaisīto Dieva bērnu, svētdarīšanas 

darbā, pulcinot mūs visus vienā Kristus Miesā - Baznīcā. 

Daudzi jo daudzi svētie apliecina, ka gars un sirds nerod 

mieru citur kā vien Baznīcas ticībā un paklausot tās 

autoritātei. 

Svētais Cipriāns, viens no agrīnajiem Baznīcas tēviem, 

raksta: Ir tikai viens Avots, tikai viens Pirmsākums, 

tikai viena Māte – Baznīca. Baznīca ir mūsu Māte. 

Māte, kura baro, samierina, stiprina, dziedina, mierina 

un kura mīl.. Baznīca ir vienīgā vieta, kur Kristus 

godība pilnībā atklājas šai pasaulē. Tieši Baznīcai Dievs 

ir uzticējis Debesu Valstības atslēgas.  

Un Tev Baznīcas sākums ir Tava sirds!  

Atver savu sirdi Dieva mīlestībai! 

 

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 

32 Ls (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. 

 

♦ Evaņģelizācijas rekolekcijas Majoros 

No 29. līdz 31.jūlijam Majoru draudzē notiks Evaņģelizācijas rekolekcijas, kuras 

organizē Kristīgās dzīves un Evaņģelizācijas skola sadarbībā ar kopienu "Missio 

Christi" no Polijas. 

 

 

DRAUDZĒ : 

♦ Sirsnīgs paldies visiem, kas iesaistījās mūsu kapelas atjaunošanas darbā! Paldies 

par atbalstu, ziedojumiem un atsaucību! 

 

 

♦ 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://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

