
 
28.08.2011. Nepielāgojieties šai pasaulei, bet pārveidojiet sevi, atjaunodamies 

garā! (Rom 12, 2) 
 

 
Šodien pēc sv. Mises 

jauno grāmatu 

prezentācija! 

29.augustā Draudzes 

namā - 

 lūgšanas vakars 

18.00 Slavēšana, 

 18.30 Agape 

 19.00 Konference  

 

1.septembrī plkst. 

 11.30 bīskapa  

sv. Mise RKĢ, 

Jauno mācību gadu 

sākot! 

Vissv. Sakramenta 

adorācija mūsu 

draudzē būs 

2.septembrī! 

4.septembrī svētība 

bērniem, skolēniem 

un studentiem, Jauno 

mācību gadu uzsākot! 

4.septembrī pēc sv. 

Mises sadraudzības 

un pateicības laiks! 

(Lūgums paņemt 

groziņus!) 

 

"Ja kāds grib Man sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu 

krustu un seko Man!" (Mt 16, 24) 

Sekot Kristum! Tas ir nepieciešamais noteikums, kas pieprasa 

paklausību un pacietību. Nes savu krustu un seko Jēzum. 

Ejot Jēzus pēdās, tu kļūsti karalis, Dieva draugs, dēls un 

mantinieks. Jo vairāk tu līdzināsies Viņam, jo laimīgāks būsi. 

Jēzus tevi aicina kopš tavas eksistences sākuma.  Jo, vienīgi 

mirstot kopā ar Tevi, kopā ar Tevi varam augšāmcelties. 

Tikai skatoties uz krustu, es redzu Kristu, kas noliec galvu, it kā 

sniedzot man skūpstu, saka svētīgā Māte Terēze. 

Tu redzi Viņa atvērto sirdi, kas man dāvā patvērumu. Un tev 

vairs nav jābaidās: Lai gan mēs esam grēcinieki, Dievs mūs 

mīl, un viņā mīlestība ir uzticama. 

Katra Kristus darbība pagodina Baznīcu, bet godību godība ir 

krusts. Tādā pārliecībā svētais Pāvils sacīja: "Lai es nekad 

nemeklēju citu godu kā vien Kristus krustā." 

Izvēloties Krustu, tu izvēlies mīlestību.. Ja tu nevēlies ņemt to 

un nenes savu krustu, tu nemitīgi atduries pret citiem 

krustiem, tu zaudē līdzsvaru un krīti. Mīlestība, kas balstīta 

krustā, jau iepriekš ir uzveikusi katru šķērsli. 

Kungs Kristu, dāvā man Tava Svētā Gara gaismu, lai es 

izprotu Krusta vērtību! Liec manu krustu man plecos un dāvā 

žēlastību spēt to nest vienotībā ar Tevi! 

Vienīgi Krusta uzvara - tā apgaismo tos, ko nezināšana padara 

aklus, tā atbrīvo tos, kas sagūstīti savos grēkos, tā ir atpirkusi 

visu cilvēci.. 

Krusts ir svētki, garīgas svinības. Iepriekš tas nozīmēja sodu, 

tagad krusts kļuvis par pagodinājumu. Krusts visā pilnībā ir 

apbrīnojams un skaists, un vērts, lai to uzlūkotu un ņemtu 

dalību tajā. Tas ir koks, kas dod dzīvību, nevis nāvi; gaismu, 

nevis apžilbumu. Tas ļauj ieiet Ēdenē, nevis no tās izdzen. Šis 

koks, uz kura tika pacelts Kristus kā karalis uz saviem triumfa 

troņa. 

Caur krustu mēs ieģērbāmies Kristū un nometām veco 

cilvēku. Caur krustu mēs kā Kristus avis esam sapulcināti un 

apvienoti augšienes avju kūtī – Baznīcā! 

Dieva svētību un Viņā palīdzību vēlot - 

Pr. Andris Kravalis 
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DRAUDZĒ : 

♦ Sveicināti Svētdienas skolā iet gribētāji, kas vēlas saņemt Pirmo Komūniju nākamā 

gada pavasarī! Mīļi aicinām mūsu draudzes 8 - 10 gadus vecu bērnu vecākus 

pieteikties nodarbībām - 28.08 un 4.09. pēc Sv. Mises draudzes mājā pie skolotājas 

Rutas. Svētdienas skolas nodarbības ir plānots uzsākt 11.09. 

♦ 3.septembrī 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!  

Plkst. 12.00 Tautas Rožukronis sv. Marijas Magdalēnas baznīcā (sv. Mise, 

Rožukronis, Agape, vada pr. Andris Kravalis). 

RKĢ 

♦ 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.  Rīgas Katoļu ģimnāzija meklē dienas apkopēju pilnai 

slodzei, zvanīt - tel. 29474774, Arnolds.  

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

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

♦ Tiek meklēts pirmsskolas pedagogs katoļu bērnudārzam. 

 

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 

♦ 2011. gada 28. septembrī Kristīgās dzīves sievišķā puse Dr. Havjers Fransisko 

Sančo Fermins OCD Avilas Mistikas universitātes rektors, Spānija 17.30 – 19.00 

Dzīve Dieva rokās. Edīte Šteina par sievietes ceļu un garīgumu: 19.15 – 20.45 Debesis 

virs zemes. Elizabetes no Trīsvienības noslēpums – iekšējā dzīve Dievā. Rīgā, Mazajā 

Pils ielā 2 

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/
mailto:majeniece@inbox.lv
http://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

