
 

11.09.2011. Kungs, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani?    

(Mt 18, 21) 

 

 
 

 

12.septembrī  

 Lūgšanas vakars 

Kapelā 

18.00 Slavēšana 

 18.30 Sv. Mise 

 Draudzes mājā 

19.00 Agape 

Konference  

 

 

14.septembrī 

Svētā Krusta 

pagodināšana 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise 

 

 

Vissv. Sakramenta 

adorācija mūsu 

draudzē - 

16.septembrī 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, 

ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 18, 21-35) 

 

Tajā laikā Pēteris, piegājis pie Jēzus, jautāja: “Kungs, cik 

reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai 

līdz septiņām reizēm?”  

Jēzus viņam atbildēja: “Es tev nesaku: līdz septiņām, bet: līdz 

septiņdesmit reiz septiņām. 

Tāpēc Debesu valstība pielīdzināma ķēniņam, kas gribēja 

norēķināties ar saviem kalpiem. Kad viņš iesāka norēķinu, pie 

viņa tika atvests kāds, kas bija parādā desmit tūkstošus 

talentu. Tā kā viņam nebija, ko samaksāt, kungs pavēlēja viņu 

pārdot līdz ar sievu un bērniem, un visu, kas tam piederēja, un 

samaksāt.  

Tad kalps krita pie zemes un lūdza viņu, sacīdams: “Pacieties 

ar mani, un es tev visu samaksāšu!” Kungs iežēlojās par šo 

kalpu, palaida viņu brīvu un atlaida arī parādu.  

Bet šis kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba 

biedriem, kas viņam bija simts denārijus parādā. Un viņš to 

sagrābis žņaudza, sacīdams: “Atdod, ko esi parādā!”  

Tad viņa biedrs, nokritis viņa priekšā, lūdza viņu, sacīdams: 

“Pacieties ar mani, un es tev samaksāšu!” Bet viņš nebija ar 

mieru un gāja, un iemeta to cietumā, kamēr tas nenomaksās 

parādu.  

Viņa darba biedri, redzēdami notikušo, ļoti noskuma un 

aizgāja, un pastāstīja savam kungam visu, kas bija noticis.  

Tad viņa kungs pasauca to un viņam sacīja: “Nekrietnais 

kalps! Es tev atlaidu visu parādu, jo tu mani lūdzi. Vai arī tev 

nevajadzēja apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi 

apžēlojos?” Un viņa kungs sadusmojās un nodeva viņu 

mocītājiem, kamēr viņš nebūs atdevis visu parādu. Tā arī 

mans Debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens no sirds 

nepiedosiet savam brālim.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi. 
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DRAUDZĒ : 

♦ 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.  

♦ Tikšanās ar kalpotājiem Donu un Patrīciju Tērbitiem no ASV 

13. un 14.septembrī tikšanās ar kalpotājiem Donu un Patrīciju Tērbitiem no ASV, 

sākums plkst. 18.30. Vīru seminārs: O.Vācieša ielā 6, sv. Terēzes draudzes namā, 

sieviešu seminārs: Klostera ielā 4, 1. stāvā, Māras zālē. 

16.septembrī sv. Alberta baznīcā plkst. 18.00 Svētā Mise un aizlūgšanu vakars. 

Tēmas: lūgšanas un Dieva vārda spēks; piedošanas un dziedināšanas spēks; kā 

uzveikt bailes un nemieru; ticība, kas maina dzīvi.  

♦ Itāliešu valodas nodarbības Rīgas Katoļu ģimnāzijā pie pasniedzēja Agostino 

Morendi gan jauniešiem, gan pieaugušajiem atsāksies septembrī. Informācija: Diāna 

Mekša t. 26394426. 

 

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/

