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Sv. Terēze no Bērna Jēzus, mūsu aizbildniece

Jēzus man nav devis nejūtīgu sirdi, bet tieši tādēļ, ka tā spēj ciest, es vēlos, lai tā 
dod Jēzum visu, ko tā spēj dot. 
Mūsu Tēvs, kas redz noslēpumā, vairāk skatās uz mūsu nodomu nekā uz padarītā 

lielumu.
Mīlestību var atmaksāt vienīgi ar Mīlestību.
Pārbaudījumi  ļoti  palīdz  nepieķerties  šīs  zemes 
lietām, tie  liek  mums pacelt  savu skatienu augstāk 
par pasauli.
Tu  nezini,  cik  liela  ir  Jēzus  mīlestība  pret  tevi – 
mīlestība, kas prasa no tevis VISU, jo vēlas, lai tavs 
svētums būtu bezgalīgs.
Upurēsim  mūsu  ciešanas  Jēzum,  lai  glābtu 
dvēseles!
Esi uzticīga žēlastībai, un Jēzus tevi svētīs!
Katra  mīlestības  izpausme  ļauj  mums  labāk  pazīt 
Jēzu un tuvina mūs Viņam uz visu mūžību!
Katru mirkli mēs varam darīt par dārgumu, kas mūs 
tuvina Debesīm.
Mīlēt Jēzu un darīt visu, lai Viņš tiktu mīlēts!
Visvairāk Jēzu sāpina mūsu paļāvības trūkums.
Ej  pie Komūnijas  bieži  jo bieži!  Ne velti  Jēzus tev 
sirdī ielicis šīs ilgas.
Nekad nebaidies par daudz mīlēt Svēto Jaunavu! Tu 

nekad nespēsi viņu mīlēt pietiekami. Un Jēzus būs priecīgs, jo tā ir Viņa Māte.
Jēzus netirgojas ar mums, jo zina, ka mēs Viņu saprotam un izturas pret mums kā 
pret draugiem.
Tikai Jēzus prot mums atlīdzināt bezgalīgi vairāk nekā mēs Viņam dodam.
Sekosim Jēzum vienīgi mīlestības dēļ un nevis Viņa dāvanu dēļ!

3.10. pirmdiena
07:30 – laudes  
07:45 – Sv. Mise ________
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18:00 – Slavēšana
18:30 – Sv. Mise _______

Sv. Francisks 
no Asīzes

4.10. otrdiena

07:00 – adorācija; 
07:30 – laudes  
07:45 – Sv. Mise ________

5.10. trešdiena
07:50 – laudes
08:15 – Sv. Mise ar skolniekiem 1.-4.kl. _______

Sv. Bruno
6. 10. ceturtdiena

07:30 – laudes  
07:45 – Sv. Mise ________

Vissv. Jaunava Marija - 
Rožukroņa Karaliene

7.10. piektdiena

08:15 – 19:00 – adorācija
10:30 – Sv. Mise ar skolniekiem 5.-12.kl. ________

8.10. sestdiena
09:00 – Sv. Mise ar laudēm __________
10:00 – sv. rožukronis

Parastā liturģiskā laika 
28. svētdiena 
9.10. svētdiena

09:00 – 10:50 – adorācija + grēksūdzes
10:00 – sv. rožukronis
11:00 – SV. MISE ___________

DRAUDZĒ :

Svētdienās  jau  notiek  svētdienas  skola  bērniem  Pirmās  Komūnijas 
saņemšanai. Aicinām pieteikt bērnus!
15.,  16.oktobrī  Draudzes  evaņģelizācijas  šūniņu  sistēmas  formācija.  Visi 
laipni aicināti piedalīties!
Oktobris – sv. rožukroņa mēnesis, oktobrī mūsu draudzē katru sestdienu un 
svētdienu sv. rožukroņa lūgšana. Aicinām ģimenēs katru dienu kopīgi lūgties 
sv. rožukroni! 
Liels paldies par jusu ziedojumiem! Turpinām ar remontu..

RKĢ:

RKĢ aicina sirdī jaunus un atraktīvus cilvēkus darboties Jauniešu brīvā laika 
centrā! Esam atvērti visām Jūsu idejām! Diāna – 26394426.

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