
 
 

Svarīgāks par mērķi ir ceļš – 

tā parasti saka svētceļnieki, kuri dodas uz slaveno svētceļnieku vietu 

Santjago de Kompostela Spānijā. Ne tik svarīgs ir sasniegtais 

svētceļojuma mērķis, cik pavadītais laiks ceļā, jo svētceļojums ir lūgšana 

kājām. Tas ir no Dieva dāvāts laiks, kad cilvēks var pārdomāt svarīgus 

dzīves jautājumus, nogurt un atpūsties, sajust izsalkumu un slāpes, tad 

saņemt atspirdzinājumu, šādā veidā piedzīvojot Dievu un Viņa žēlastības 

dāvanas. Kaut ko līdzīgu var piedzīvot arī katrs no mums.  

Ik gadu ticīgie cilvēki no dažādām Latvijas draudzēm un kopienām, arī tie, 

kuri vēl meklē savu ceļu pie Dieva, dodas uz Latvijas ievērojamāko 

svētceļnieku vietu – Aglonu, lai pie Dievmātes lūgtu žēlastības sev, 

saviem radiniekiem un tuviniekiem. Tāpat tie meklē klusumu, mieru un 

lūgšanas garu, lai saņemtu atbildes uz sev nozīmīgiem dzīves 

jautājumiem.  

Arī šogad Jūs sirsnīgi ielūdzam doties svētceļojumā kopā ar Rīgas 

Katoļu ģimnāziju un Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzi. 

 



Izbrauksim no Rīgas 8. augustā ar vilcienu uz Stirnieni, un nākamās 5 

dienas iesim kājām uz Aglonu. Dalības maksa ir 35 € (7 € dienā). 

Svētceļnieku tikšanās pirms svētceļojuma notiks 27. jūlijā, kur saņemsiet 

visu svarīgo informāciju. Pieteikties var pie pr.Pētera Alusika – 28470721, 

alusik@rimkat.sk. Laipni aicinām! 
 

 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI   
 

 Nākamnedēļ, sakarā ar priesteru rekolekcijām, otrdien, trešdien un ceturtdien 

sv. Mises plkst. 10.30 nenotiks. 

 Draudzes un skolas svētceļojums uz Aglonu notiks no 8. līdz 15.augustam. 

Dalībnieku tikšanās 27.jūlijā pēc sv.Mises. 
 

 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
 

Pirmdiena  sv.Mise 10:30 

Otrdiena  sv.Mise 10:30 

Trešdiena  sv.Mise 10:30 

Ceturtdiena sv.Mise 10:30 

Piektdiena  sv.Mise 10:30 

   adorācija 11:00-19:00 

Sestdiena  sv.Mise 9:00 ar laudēm 

Svētdiena  adorācija 9:30-10:50 

draudzes sv.Mise 11:00 

 

Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu draudze 
│ www.terezesdraudze.lv 

O.Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004, Latvija 
Reģ.nr.90002493065 
SEB banka, UNLALV2X │ LV76UNLA 0050 0114 8195 5 EUR 
 
Pr. Māris Ozoliņš – dekāns-prāvests, 29191335, 

marisozo@inbox.lv 
 
Pr. Pēteris Alusiks – viceprāvests, RKĢ kapelāns, 28470721, 

alusik@rimkat.sk 

AICINĀM APMEKLĒT 

GRĀMATU GALDU! 

 
LIELS PALDIES PAR JŪSU 

ZIEDOJUMIEM! 
 

mailto:alusik@rimkat.sk

