
 
04.09.2011. Mīlestība ir Likuma vispilnīgākā izpildīšana! (Rom 13, 10) 

 

 
Šodien svētība 

bērniem, skolēniem 

un studentiem, Jauno 

mācību gadu uzsākot! 

 

Šodien, pēc sv. Mises, 

draudzes 

sadraudzības laiks! 

Madrides 

svētceļnieku 

prezentācija, šūniņu 

tikšanās u.c.! 

 

5.septembrī Draudzes 

namā - 

 Lūgšanas vakars 

18.00 Slavēšana 

 18.30 Agape 

 19.00 Konference  

 

8.septembrī 

Vissv. Jaunavas 

Marijas dzimšana 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise 

Pēc Sv. Mises 

draudzes sapulce! 

Visi aicināti ņemt 

dalību! 

Vissv. Sakramenta 

adorācija mūsu 

draudzē - 9.septembrī 

Dievs ir vēlējies, ka dažas lietas nevar panākt citādi, kā vien ar 

Viņa bērnu lūgšanām. Tāpat kā vispirms ir jāapar zeme, lai vēlāk 

sagaidītu ražu, tāpat ir ar lūgšanu Dieva pļaujā: lūdzējs, kas esam 

mēs katrs, kļūst par Dieva sabiedroto.  

Lai pārliecība, ka Dievs vienmēr ir pirmais katrā darbībā un Viņa 

klātbūtne ir vienmēr efektīva, mūs pilda ar ticību, ar spēku un 

apustulisku dedzību: viss, ko jūs ticībā lūgsiet, jums notiks!  

Tāpēc nekad nepiecelsimies no lūgšanas, pirms neesam tajā 

ielikuši visu savu pārliecību un izteikuši paša Jēzus vārdus: “Tēvs, 

es pateicos Tev, ka Tu mani uzklausīji.”  

Lai mūsu lūgšana ir maiga vai sausa, līksma vai smaga, ilgstoša 

vai īsa, tā ir mūsu darba rīks. Lai sadzirdētu to, ko Dievs no mums 

sagaida, mums ir vajadzīgs patiess klusums un patiesa uzmanība 

uz Viņu. (Žaks Loevs) 

Sv. Jānis Kasiāns, Rietumu baznīcas klosteru dzīves tēvs, saka: 

lai lūgšana būtu dedzīga un skaidra, kādai tai jābūt, tā pieprasa 

pilnīgu uzticību sekojošās lietās. 

Vispirms — atbrīvošanos no visiem uztraukumiem attiecībā uz 

miesu. Pēc tam — nekādus darījumus, nekāda izdevīguma, ir 

pilnīgi jāizslēdz visas rūpes. Tāpat jāatsakās no aprunāšanas, no 

pļāpīguma, no visiem tukšajiem vārdiem un jokiem. Ir pilnīgi 

jāuzveic nemiers, ko rada dusmas un skumjas. Jāliek sevī nomirt 

visām miesīgajām kārēm un tieksmēm pēc naudas.  

Pēc šīs šķīstīšanās, kas dāvā tīrību un vienkāršību, ir jārada pamats 

dziļai pazemībai, kas spēj noturēt garīgo torni tā, lai tas iesniedzas 

debesīs. Un beidzot, lai uz šī pamata slietos tikumu garīgā celtne, 

ir jāaizliedz dvēselei sevi izkaisīt un novirzīties no ceļa tukšās 

domās.  

Un tad maz pamazām sāk celties šķīstīta un brīva sirds, līdz tā 

sasniedz Dieva skatīšanu un spēj nojaust garīgās realitātes.  

Kad cilvēks lūdzas no visas sirds, lūgšanai piemīt liels spēks.  

Tā dara rūgtuma pilnu sirdi maigu; tā dara noskumušu sirdi 

priecīgu; nabadzīgu sirdi - bagātu; nezinošu sirdi - gudru; bailīgu 

sirdi - drošu; ievainotu sirdi - stipru; aklu sirdi - redzīgu un 

aukstumā stingu dvēseli - dedzības pilnu. Sv. Hieronīms saka: 

"Nekas nevar būt līdzvērtīgs lūgšanai: tā dara iespējamu to, kas 

neiespējams, vieglu - to, kas grūts. Ir neiespējami, ka cilvēks, kas 

lūdzas, var grēkot."                          

Dieva svētību un Kunga 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 4.09. pēc Sv. Mises draudzes mājā pie skolotājas Rutas. 

Svētdienas skolas nodarbības ir plānots uzsākt 11.09. 

♦ IELŪGUMS DRAUDZEI: Kontemplatīvā Karmela klostera baznīcas iesvētīšana 

Ikšķilē notiks 2.oktobrī plkst. 12.00 Ikšķilē, Smilšu ielā 15; Svēto Misi svinēs V.Em. 

Jānis Kardināls Pujats.  

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.  

♦ Rīgas Katoļu ģimnāzija meklē ēdnīcas - kafejnīcas darbinieku uz pilnu slodzi.  

Zvanīt: Arnolds - 29474774  

♦ 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 Pēterim Alusikam, tālr. 28470721 

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/

