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IKDIENAS UPURĒŠANAS LŪGŠANA 

Mans Dievs, es upurēju Tev visus darbus, ko šodien darīšu. 

To daru Jēzus Svētās Sirds nodomos un tās godam. 

Es gribu svētīt savas sirds pukstienus, savas domas un visvienkāršākos darbus, vienojot 
tos ar Tavas Sirds bezgalīgajiem nopelniem, un izlabot savas kļūdas, tās iemetot Tavas 

žēlsirdīgās mīlestības kausētavā. 

Ak, mans Dievs, sev un man tuviem cilvēkiem es lūdzu no Tevis žēlastību izpildīt visā 
pilnībā Tavu svēto gribu, Tavas mīlestības dēļ pieņemt šīs pārejošās dzīves priekus un 

bēdas, lai reiz mēs būtu vienoti uz mūžīgiem laikiem debesīs. Amen. 

Sv. Terēze no Lizjē  

Terēzes svētums nebalstās uz kādiem neparastiem 
fenomeniem. Tā būtība ir «neparastā veidā darīt 
pavisam parastas lietas». 

Ir diezgan grūti aptvert, ka Terēzes Martēnas dzīve bija 
pavisam parasta. Tā kā viņa ir kļuvusi par svēto Terēzi 
no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga, ko pazīst visā pasaulē 
un kam piešķirti daudzi tituli (vispasaules misiju 
aizbildne, Francijas otrā aizbildne, Baznīcas doktore 
u. c.), daudzi bieži vien aizmirst, ka viņa savu ceļu 
staigāja neievērota – savas ģimenes, apkārtnes, savas 
Karmela kopienas, garīgā tēva, bīskapa utt. 
neievērota… Protams, Lizjē apkārtnē ļaudis droši vien 
runāja par kādu jaunu meiteni, kam ir bijusi drosme 
runāt ar pāvestu Leonu XIII audiences laikā Romā (par 
to ziņoja kāds nacionālais žurnāls). Pēc tam viņa 
iestājās karmelīšu ordenī piecpadsmit gadu un trīs 
mēnešu vecumā. Kad viņa mira mazajā provinces 
klosterī kā nevienam nezināma mūķene, bērēs Lizjē 
kapsētā piedalījās labi ja 30 cilvēki. Taču dienā, kad 

Terēze tika pasludināta par svēto, 1925. gada 17. maijā, Svētā Pētera laukumā Romā pulcējās 500 000 
cilvēku. 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Oktobra mēnesis baznīcā ir veltīts 

Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Baznīca 
mūs aicina lūgties sv. Rožukroni. Mūsu 
draudzē lūgsimies kopā baznīcā 
rožukroņa lūgšanu sestdienās pēc sv. 
Mises un svētdienās pirms sv. Mises 
plkst. 10.30. Darba dienās aicinām 
ģimenes lūgties kopā rožukroni savās 
mājās! 

 3.oktobrī plkst. 19.00 mūsu draudzē 
uzsākam Alfa kursa nodarbības, info 
Ģirts tel.29614492 

 13.oktobrī mūsu draudzē notiks Draudzes evaņģelizācijas šūniņu seminārs visiem, kas 
vēlas tuvāk iepazīties ar šo kalpošanas veidu, 14.oktobrī pēc sv. Mises notiks 
eksperimentālā šūniņa visiem interesentiem. Laipni aicinām visus piedalīties!  

 Laulāto tikšanās aicina laulātos pārus uz rekolekcijām no 12. līdz 14.oktobrim Siguldā.  
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais Mieram tuvu u. c. grāmatas! 
 Eiropas gaidas un skauti aicina bērnus piedalīties savās aktivitātēs.  
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 Trešdienās plkst. 15.00 turpinās skolotāju lūgšanu grupa. 
 Piektdienās plkst. 14.30 – 15.00 sākumskolas skolēnu adorācija. 
 5.oktobrī – skolotāju diena 
 19.-21.oktobrī – nedēļas nogale jauniešiem 

 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.

 
 

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 skola 5.-8.kl. 
P –  10.30 skola 9.-12.kl. 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 

         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

