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21.08.2011. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls! (Mt 16, 16)

22.augustā
lūgšanas vakars
18.00 Sv. Mise
draudzes jubilāru
nodomā
18.30 Slavēšana
19.00 Konference,
agape

Vissv. Sakramenta
adorācija mūsu
draudzē būs
26.augustā!

No Jaunās Derības mēs zinām, ka Dievs caur Jēzu dāvā
cilvēkiem savu draudzību.
Mīlēt savu draugu nozīmē vēlēt viņam labu. Jēzus savus
apustuļus sauc par draugiem:"Es jūs vairs nesaucu par
kalpiem, bet gan par draugiem, tagad jūs esat Mani draugi."
Draudzība, kuru Dievs mums piedāvā, var izpausties trijos
veidos - kā labvēlība, kā dalīšanās un kā tuvība.
Draudzībā ir nepieciešama savstarpēja labvēlība. Jēzus vēlas
mūsu laimi. Arī apustulis Jānis saka:"Lūk, kā Dievs parādīja
savu mīlestību uz mums, Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo
Dēlu pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu."
Otru draudzības īpašību nosaucām par dalīšanos. Draudzībā
ir jābūt iesaistītām abām pusēm. Svarīgi apzināties, ka esam
vienlīdz vērtīgi, vienlīdz svarīgi viens otra acīs. Mūsu
attiecībās ar Dievu šī vienlīdzība ir balstīta Tēva un Dēla
attiecībās. Jāņa Evaņģēlija 5.nodaļā lasām:"Tēvs mīl Dēlu un
Viņam rāda visu, ko pats dara.." Nav draudzības, ja nav
dalīšanās kādā kopējā labumā. Jēzus saka: "Nav lielākas
mīlestības, kā atdot savu dzīvi par draugiem." Jēzus to īsteno
dzīvē, kad atdod savu dzīvību uz Krusta.
Trešā draudzības īpašība ir tuvība. Šī ir pati dziļākā
draudzības īpašība, kuru Jēzus vēlas saviem mācekļiem likt
saprast. Jēzus saka:"Tagad Es jūs saucu par saviem draugiem,
jo visu, ko esmu saņēmis no Tēva, Es jums esmu darījis
zināmu." Visu, kas mīlestībā vieno Tēvu un Dēlu, Dēls ļauj
piedzīvot mums, Dēls mums atklāj Tēvu. Jēzus mums saka, ka
Dievs "iemājos" cilvēkā un ka cilvēks ir aicināts "iemājot"
Dievā. Iemājot nozīmē iemantot mieru, prieku un uzticību
attiecībās, ko dod pilnīga paļaušanās uz draugu. Farizeji bija
pārsteigti, ka Jēzus draudzējas ar grēciniekiem. Jēzus vēlas
draudzēties ar grēciniekiem ne tāpēc, ka viņi ir grēkojuši.
Jēzus nevēlas dalīties viņu grēkos, bet Viņš vēlas būt šo cilvēku
draugs, lai viņi iemājotu Dieva dzīvībā, lai viņi, kas bija miruši
grēka dēļ, dzīvotu. Tieši tāpēc Jēzus nāca pasaulē.
Mēs esam iepazinuši trīs draudzības īpašības - labvēlību,
dalīšanos un tuvību. Dievs vēlas caur sava Svētā Gara dāvanu
iemājot mūsos, lai mūs sauktu par saviem bērniem un
draugiem, apliecinot cilvēka bezgalīgo vērtību Dieva acīs.
Dievs savā draudzībā uzlūko mūs kā sev līdzvērtīgus, atklājot
mums savas Sirds noslēpumus. Pateicoties Dieva draudzībai,
mēs no jauna varam izprast brāļu un māsu mīlestību, ko esam

saņēmuši kā dāvanu no Dieva, un to bagātīgi izmantot savā
dzīvē.
Dieva svētību un Kunga palīdzību vēlot –
pr. Māris Ozoliņš
♦ Rīgas Katoļu ģimnāzija meklē dienas apkopēju pilnai slodzei, zvanīt - tel. 29474774,
Arnolds.
♦ 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.
♦ Nākamais svētceļojums uz Aglonu sestdien, 3.septembrī. Izbraukšana no Rīgas no
krastmalas plkst. 16.00. Pieteikties: tel. 67 148 336, 26 672 531 vai mt@mieramtuvu.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 tel. 28355080
un Sandra tel. 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

