
 
31.07.2011. ..kas šķirs mūs no Kristus mīlestības? (Rom 8, 35) 

 
 

 

 
 

 
 

01.08.11. lūgšanu vakars 
18.00 slavēšana, agape 

 19.00 konference  
 
 

Vissv. Sakramenta 
adorācija mūsu draudzē 

būs 5.augustā! 

 
 

Bieži vien cilvēki uzdod jautājumu, vai Jēzus darbība mūsu 
dienās ir tikpat efektīva kā Evaņģēlijā aprakstītā? 
Pajautāsim to paši sev! Iedomāsimies, ka mēs piedalāmies 
šodienas Evaņģēlija notikumos. Esam sastapuši Jēzu, esam 
izdziedināti no vienas vai vairākām slimībām, esam atbrīvoti 
no ļaunā gara, laimīgi ierodamies savās mājās, savā ģimenē, 
stāstām par brīnumiem, ko Jēzus darīja, esam priecīgi par 
saņemto, bet ko darīt pēc tam? Vai teiksim: paldies, Jēzu, 
tagad varam baudīt dzīvi?  
Jēzus vēsts par Dieva valstību, Jēzus mīlestība mums atklāj 
ko jaunu. Līdz ar Jēzus ienākšanu mūsu dzīvē, tās virzienam 
ir jāmainās. Dzīve ir dota, lai kļūtu par dāvanu. Tā nav dota, 
lai mēs savtīgi iedzīvotos, lai mēs pie tās egoistiski pieķertos, 
iepazītu baudas un kļūtu arvien bagātāki. Dzīve ir dota, lai 
mēs to katru dienu dāvātu mūsu tuvākajiem, mūsu ģimenei, 
bērniem, dotu katram no mūsu brāļiem, tiem, kas tuvu, un 
tiem, kas tālu. Lai mēs atdotu savu laiku, savas zināšanas, 
savu naudu, dotu visu, kas mēs esam.  
Dzīve ar Jēzu nav jauns veids, kā parūpēties par sevi, lai 
apmierinātu savas dzīves vajadzības; tas būtu pārpratums. 
Atdodot savu dzīvi, ir vienīgais veids, kā mēs tai varam rast 
jēgu. Mūsu dzīves jēga atklājas vienīgi caur atbalsi otrā, 
kuram mēs savu dzīvi atdodam. Šī atbalss ir abpusēja, mēs 
kļūstam par sevi pašu tad, kad kļūstam par atbalsi citiem, 
kuri mums savu dzīvi dāvā. Mēs veidojam viens otra dzīvi, 
savstarpēji daloties. Lai mēs varētu dzīvot kā kristieši, mūsu 
dzīvē nepieciešams realizēt to mīlestības apmaiņu, kas ir 
Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā, mūžīgo mīlestības apmaiņu. 
Tēvs ir Tēvs vienīgi caur Dēlu, un Dēls caur Tēvu, un Gars 
caur Tēvu un Dēlu. 
Jēzus pārvērš maizi un dod mums caur to sevi. Dot savu 
dzīvi no dienas dienā kā dāvanu, kā upuri, tieši šajā nozīmē 
mums ir jānomirst sev pašiem, jānomirst egoisma 
instinktam, kas mūs saista pie mums pašiem un mūsu dzīvi 
padara par kalpošanu savām iegribām. Mums ir jāieiet 
jaunā dzīves loģikā, un šī izvēle ietver zināmu risku, bet tas 
ir veids, kā nonākt līdz Svētību piepildīšanai mūsu dzīvē, līdz 
Euharistijas nozīmei un reālai līdzdalībai tajā, lai Jēzus 
darbs mūsos un caur mums būtu tikpat efektīvs, kā tikko 
lasījām Evaņģēlijā. Amen.  
 
Dieva svētību un Kunga palīdzību vēlot –  
pr. Māris Ozoliņš 
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♦ Rīgas Katoļu ģimnāzijas darbiniece, praktizējoša katoliete, meklē uz īri 1-istabu 
dzīvoklīti vai istabu, nedārgi. Jolanta- 26181039. 
 
♦ 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. 
 
♦ Ekumenisks pasākums "Bībeles svētki 2011" 
6.augustā Rīgā, Rīgas Doma laukumā un citās vietās notiks "BĪBELES SVĒTKI 
2011". 
Bībeles Svētku mērķis ir uzrunāt par garīguma un morāles vērtību nozīmi katra 
cilvēka dzīvē un sabiedrībā kopumā, veicināt ģimenes pamatvērtības, garīgās 
vērtības, sabiedrības vienotību, kā arī atjaunot cerību, ticību un mīlestību. Apliecināt 
Bībeles nozīmīgumu cilvēku dzīvē, nest Labo vēsti pasaulei atraktīvā un saprotamā 
veidā, atraisīt Valstības un Dieva mīlestības smaržu Vecrīgā. 
 
DRAUDZĒ : 
♦ Sirsnīgs paldies visiem, kas iesaistījās mūsu kapelas atjaunošanas darbā! Paldies 
par atbalstu, ziedojumiem un atsaucību! 
 
♦ 6.augustā pēc rīta sv.Mises (turpmāk katra mēneša 1.sestdienā) notiks rožu kroņa 
lūgšana draudzes locekļu nodomos. Visi aicināti nākamās nedēļas laikā rakstīt 
lūgšanu nodomus 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 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 


