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ESI MĪĻI GAIDĪTS CARITAS MŪSU DRAUDZĒ
„Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani 

dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat 
Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs 

esat nākuši pie Manis.” (Mateja evaņģēlijs 25:35,36) 
Mīļie brāļi un māsas Kristū! Mēs ik 

dienas esam aicināti darīt labus darbus 
Dieva godam. Palīdzot otram, mēs 
patiesībā palīdzam paši sev. Varbūt kāds 
jautās – vai darbs tiek atalgots? Atbilde 
skan – JĀ! Tikai alga nav latos vai valūtā, 
alga ir priekā par paveikto, ar ko mūs 
atalgo pats Dievs. „Dodiet, tad jums taps 
dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un 
pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu 
klēpī; jo ar to mēru, ar ko mērojat, jums 
atmēros.” (Lūkasa evaņģēlijs 6:38) 

Caritas Europa ir viens no 
lielākajiem humānās palīdzības tīkliem 
pasaulē, kurš darbojas, lai sniegtu 
palīdzību katastrofās cietušajiem, cīnītos 
ar nabadzību, neiecietību un 
diskrimināciju. 1971.gadā tika nodibināta 
Caritas Europa, kas apvieno 48 
organizācijas, kuru 
darbība notiek 44 
Eiropas valstīs, tā 
veido 162 
organizāciju 
savienību un ir viens 
no septiņiem Caritas 
Internationalis 
reģioniem. Caritas 
organizāciju pieeja ir 
balstīta uz Baznīcas 
sociālo mācību, tiek 

strādāts un palīdzēts cilvēkiem, 
neskatoties uz viņu piederību kādai 
noteiktai reliģiskai konfesijai, rasei, 
dzimumam vai tautībai. Caritas pieeja tiek 
balstīta uz Baznīcas sociālo mācību, kas 
vērsta uz cilvēka personas cieņu. 

1995.gadā Latvijā tika izveidota 
sabiedriska organizācija „Žēlsirdības 
„Caritas Latvija””, kas 2004.gadā Latvijas 
Bīskapu konferences laikā tika oficiāli 
nodibināta un reģistrēta kā „Caritas 
Latvija” organizācija saskaņā ar Latvijas 
likumdošanu. Tās darbības mērķi tiek 
vērsti uz nabadzības un sociālās 
nevienlīdzības, migrācijas mazināšanu, ar 
sociāli neaizsargāto cilvēku iekļaušanos 
Latvijas sabiedrībā veicināšanu. Caritas 
Latvija ir Caritas Europa un Caritas 
Internationalis dalīborganizācija. Caritas 

Latvija veiksmīgi 
organizē brīvprātīgo 
darbu, strādājot 
bērnu namos, krīzes 
centros, cietumos, 
slimnīcās un citur 
reizi mēnesī vai 
biežāk, vadoties no 
brīvprātīgo iespējām. 
Ar katru no 
brīvprātīgajiem tiek 
slēgta vienošanās, 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P –  10.30, 18.00 slavēšana 
       18.30, 19.00 katehēze 
O – 10.30 
T –  10.30 (skola 1.-4.kl.) 
C –  10.30 
P –  10.30 (skola 5.-12.kl.) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija 
         11.00 draudzes sv. mise 
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kurā tiek atrunāta darba izpilde un 
kalpošanas ilgums. Pieaugušo neformālās 
izglītības programma „Caritas Latvija 
brīvprātīgo sagatavotība” organizē 
bezmaksas divu gadu ikmēneša semināru 
ciklu, kas tika uzsākts 2011.gada 
septembrī. „Caritas Latvija” brīvprātīgo 
apmācības seminārā var pieteikties 
ikviens, kam ir vēlēšanās iesaistīties 
„Caritas” žēlsirdības darbā. 

Arī mūsu draudzē darbojas 
„Caritas”, kas šobrīd piedāvā iespēju 
saņemt humāno palīdzību (apģērbu, 
apavus, traukus). Nākotnē mēs plānojam 
paplašināt Caritas darbību. Būsim 
pateicīgi ikvienam, kas atsauksies 
aicinājumam palīdzēt tuvākajam un izrādīs 
vēlmi iesaistīties brīvprātīgo darbā. Varbūt 
jums ir zināms kāds cilvēks, kam 
nepieciešama palīdzība, lūdzam mums 
darīt to zināmu, lai kopīgiem spēkiem 
varam sniegt atbalstu grūtā situācijā 
nonākušiem cilvēkiem. Ja jums ir kāds 
brīdis laika, ko varat veltīt kalpošanai, mēs 
palīdzēsim jums realizēt šo vēlmi un kopā 

kalposim līdzcilvēkiem.    
Es ticu, ka katrs no jums kaut reizi dzīvē ir 
kādam no sirds nesavtīgi palīdzējis un 
spējis sajust šo lielisko izjūtu gammu: 
gandarījumu, prieku un mīlestību, kas 
dara mūs bagātākus un palīdz dzīvot. 
Novēlu jums biežāk izjust šo Dieva doto 
prieku, palīdzot otram, un redzēt prieku to 
cilvēku acīs, kam mēs spējam palīdzēt! 
Lūdzam pievienoties mūsu lūgšanām par 
Caritas mūsu draudzē. „Un viņš tiem 
sacīja: „Pļaujamā daudz un strādnieku 
maz: tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš 
strādniekus sūta savā pļaujā”.” (Lūkas 
evaņģēlijs 10:2). 

 
Esiet mīļi aicināti katru svētdienu 

pienākt pie Caritas darbinieka pēc 
Dievkalpojuma un uzdot jebkurus 

jautājumus, kas jūs interesē.  
Caritas tālruņa numuri mūsu 

draudzē: 
Alda 26331770 (LMT);  

Jeļena 28803376 (Bite);  
Sandra 26082806 (Tele 2) 

  
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 Piektdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 priesteris būs pieejams biktskrēslā. 
Izsūdzēt grēkus varēs gan svētdienās kā parasti, gan arī  citā laikā pēc 
vienošanās ar priesteri.   

 Maijs ir mēnesis, kas veltīts Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Katru dienu pēc 
sv. mises kopā lūgsimies litāniju.   

 13.maijā pēc sv. Mises draudzes mājā notiks draudzes evaņģelizācijas šūniņu 
atbildīgo un līdzatbildīgo tikšanās. 

 
RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 

 17. – 20.maijā viesojas sadarbības skolas Madonna della Neve sākumskolas 
skolēni no Adro, Itālija. 

 18. maijs – Mātes dienai veltīts pasākums.  
 18. maijs – pēdējais zvans.  
 26. maijs – Atvērto durvju diena. 

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

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko kalpošanu: 
kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises intencijām, kā arī par 
garīgām konsultācijām u.c.
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