
 
14./15.08.2011. Svētīgi tie, kas klausās Dieva vārdu un to sargā! (Lk 11, 28) 

 

 

 
 

 

 

 

15.augusts –  

Vissv. Jaunavas 

Marijas uzņemšanas 

Debesīs svētki 
 

 

 

 

Vissv. Sakramenta 

adorācija mūsu 

draudzē būs 

19.augustā! 

 

 

Grieķu filozofi lietas iedalīja divās kategorijās - lietas, kas 

mums ir noderīgas un ļauj kaut ko iegūt sev, piepildīt savas 

vēlmes.., un lietas, kas ir pašpietiekamas, kas piepilda mūsu 

vēlmi pēc laimes, kas nes sevī garīgas vērtības. Pēc Platona 

domām, vienīgais, kas var mūs darīt laimīgus, piepildīt mūsu 

vēlmi pēc laimes, ir idejas un domas. Citas lietas dod iespēju 

nonākt līdz laimei. Viss esošais ir tikai līdzeklis, lai nonāktu 

līdz idejām. Miesa ar pieciem uztveres orgāniem mums sniedz 

izziņas iespējas, un mūsu prāts no šiem iespaidiem veido 

domas, kas ir vienīgā vērā ņemamā realitāte. Platonam tikai 

garīgas būtnes ir mūžīgas tāpēc, ka tās var mūs piepildīt, un 

materiālā pasaule ir tikai līdzekļi, kuri izzudīs, kad viss tiks 

piepildīts garā. 

Augustīns un kristieši bija kārdināti pieņemt šo domāšanas 

veidu. Augustīns saka: Ir tikai viena realitāte, kas spēj mūs 

pilnībā piepildīt un kas var dot mums laimi, šī vienīgā realitāte 

ir Dievs. Viss, kas nav Dievs, ir tikai līdzeklis, lai nonāktu līdz 

Dieva pazīšanai. Viss, kas ir pasaulē, ir tāpēc, lai mums 

palīdzētu tuvoties Dievam un viņu sastapt mūžībā. Šādā 

domāšanā ir bīstamība, kas ir filozofiskas domāšanas 

adaptācija, jo, ja ticam Platonam, radības kā līdzekļi izzudīs, 

kad tās mums vairs nekalpos. Pārceļot to kristīgajā ticībā, 

liktos - var secināt, ka eksistē tikai Dievs un viss pārējais 

izzudīs, bet tā nav kristīgā ticība. Baznīcas mācība ir cita. Par 

to ir vērts padomāt Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkos. 

Visas lietas, kas mums tiešām palīdz tuvoties Dievam, 

neizzudīs. Kristus visas šīs lietas vēlas pārveidot, transfigurēt, 

ietvert sevī un pārveidot visu radību. Kristīgā ticība ir balstīta 

Kristus augšāmcelšanās noslēpumā, un tā ir miesas 

augšāmcelšanās. Dievs radībai ne tikai liek mums kalpot Viņa 

pazīšanai, bet vēlas to ievest savā mūžīgajā godībā. Radītām 

lietām, kas mums varbūt liekas ļoti materiālas un 

maznozīmīgas, arī ir vieta Dieva transfigurācijas plānā. 

Svētajam Garam ir saskare ar radību. Svētā Gara misija ir 

radības transfigurācija un tās ievešana paša Dieva dzīvē. Viss, 

ko Dievs ir radījis, ir radīts mīlestībai, matērija, miesa, tas ir 

radīts no mīlestības un mīlestībai, lai visa radība ieietu Dieva 

godības pilnībā.  

Dievmāte kā pirmais cilvēks ir saņēmusi šo godu. 

Dieva svētību un Kunga palīdzību vēlot –  

pr. Māris Ozoliņš 
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♦ Rīgas Katoļu ģimnāzija uzņem audzēkņus 2011./2012. mācību gadam no 1. līdz 12. 

klasei. Pieteikties ģimnāzijā iespējams katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 14.00. 

Informācija: tel. 26394426.  

 

♦ Iespējams pieteikt savas atvases Rīgas Katoļu ģimnāzijas bērnudārzā, kas atrodas 

O. Vācieša ielā 6. Informācija: Ilze Majeniece, tel. 29221282, majeniece@inbox.lv. 

 

♦ 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. 

 

DRAUDZĒ : 

 

♦ 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 

priesterim Andrim Kravalim tālr. 29497000 

 

Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 
 

http://www.rkgimnazija.lv/lv/
http://www.mammy.lv/
http://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

