
Informatīvā
draudzes lapa
16.02.2014 / nr. 7 (347)

Mūsu draudzē jau ceturto 
gadu darbojas draudzes 
evaņģelizācijas šūniņas, kurās 

aktīvi ir iesaistījušies daudzi draudzes 
locekļi, tādējādi apliecinot vēlmi sekot 
Jēzum Kristum un izpildīt Viņa doto 
pavēli –

Evaņģelizācijas galvenais mērķis ir panākt, 
lai mainītos cilvēka nostāja un domāšana, 
lai viņš patiesi atgrieztos pie Dieva un 
Dievam atvēlētu galveno vietu savā sirdī. 
Tikai tad, kad viņš personiski būs saticis 

“Ejiet pa visu 
pasauli un sludiniet 
Evaņģēliju visai 
radībai!”(Mk 16, 15)

Dievu, kas ir dzīvs un klātesošs, aizsāksies 
īstenais ticības ceļš.
Šūniņas dalībnieki satiekas reizi nedēļā, 
kuras laikā dalās  pieredzē par Dieva 
darbību savā dzīvē, apgūst prāvesta 
sagatavoto mācību, kopīgi lūdzas un 
slavē Dievu, tikšanās noslēgumā ir kopīga 
agape. Šūniņa ir veids, kā tuvāk iepazīt 
draudzes locekļus, saņemt atbalstu, iegūt 
sapratni.
Daudzi draudzes locekļi ir atraduši sev 
piemērotus kalpojumus, iesaistījušies  
Alfa komandā, vairāki sākuši spēlēt 
mūzikas instrumentus un pats svarīgākais 
- ieguvuši jaunus, uzticamus draugus.
Pašlaik varam teikt, ka šūniņas ir liels 
atbalsts un darbojas kā komanda, 
palīdzot viens otram gan priecīgos brīžos, 
gan bēdīgos, un vienmēr atbalstot viens 
otru ar kopīgām lūgšanām.

Mūsu draudzes 
evaņģelIzācIjas šūnIņas



Diāna: „Šūniņā, lūdzoties kopā, es 
sastopos ar Dievu. Caur šīm tikšanām 
Dievs stiprina, dziedina un palīdz 
dzīvot paļāvībā. Pa šo laiku, kopš  esmu 
šūniņā, Dievs no savas pilnības ir devis 
daudz žēlastību man un manai ģimenei.”

Elīna: „Jauniešu šūniņa ir vieta, kur 
katrs dalībnieks ir iemācījies uzklausīt, 
izteikt savu viedokli, bet galvenais ir 
iegūta draudzība visu starpā. Kopš esam 
šūniņā, mēs ikdienā vairāk lūdzamies 
un saskatām Dieva vadību.”

anDrEJs: „Piedalīšanās šūniņā man 
ir palīdzējusi atbrīvoties no iekšējas 
noslēgtības, īsā laikā iepazīt draudzes 
locekļus, iegūt jaunus draugus. Priecājos 
par iespēju būt kopībā ar cilvēkiem, 
kurus vieno ticība un vēlēšanās mīlēt 
vienam otru, piedzīvot kopējo lūgšanu 
spēku.”

anita: „Man būtiski svarīgi ir tas, 
ka šūniņa ir mūsu garīgā ģimene, 
kurā kopīgi aizlūgt par daudzu cilvēku 
vajadzībām, kuras sastopam savā ceļā.” 

Vairāk informācijas ir mūsu draudzes 
mājas lapā: www.terezesdraudze.lv 

sagatavoja: Ēvija

Šūniņu 
dalībnieku liecības

19.februārī | Alfa kursa trešā nodarbība 
„Kā es varu būt pārliecināts par savu 
ticību”. Aicinām pievienoties draudzes 
locekļus un ielūgt radus un draugus!

22. februārī | rekolekcijas vīriešiem “Kā 
būt labam vīram un tēvam”
9:00 Sv. Mise Rīgas Kristus Karaļa draudzē
10:30 Konferences sākums 28. vidusskolā
Konferencē piedalās:
*arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs,
*priesteris, eksorcists Kestutis Rugevičus,
*misionārs Žozefs Bastēns.
Interesēties - www.jazepaviri.lv;
sv.jazepa.vk@gmail.com, tālr.29555886.

Aicinām apmeklēt izstādi „Prelātam 
Julianam Začestam 100”, kas ir apskatāma 
Vajātās Baznīcas mocekļu un ticības 
liecinieku piemiņas istabā.

Aicinām apmeklēt grāmatu galdu!

Liels paldies par Jūsu ziedojumiem!

Draudzes paziņojumi

Pirmdiena 

Otrdiena 

Trešdiena 

Ceturtdiena 

Piektdiena 

Sestdiena 

Svētdiena 

Dievkalpojumi draudzē

sv.Mise 10:30
slavēšana 18:00
sv.Mise 18:30
katehēze 19:15
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00
sv.Mise 9:00 ar laudēm
adorācija 9:30-10:50
draudzes sv.Mise 11:00
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