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Mūsu draudzē Caritas grupa 
darbojas no 2010.gada. Tās mērķis 
ir veicināt mūsu tuvāko iekļaušanos 
sabiedrībā. Ja jums ir zināms kāds cilvēks, 
kam nepieciešama palīdzība, aicinām 
mums to darīt zināmu, lai varam atrast 
veidu, kā viņiem sniegt atbalstu. Tāpat 
aicinām lūgties draudzes Caritas nodomā.

Draudzes Caritas grupas vārdā no 
sirds pateicamies katram, kas piedalījies 
līdzšinējo žēlsirdības darbu īstenošanā. 

Bez jūsu atbalsta mūsu darbība nevarētu 
tik veiksmīgi noritēt.

Terēzes draudzes Caritas grupa 
kopā ar Rīgas Katoļu ģimnāziju šī gada 
25. maijā, svētdienā plkst. 12.30 plāno 
rīkot pasākumu vecākās paaudzes 
cilvēkiem, draudzes locekļiem, ģimnāzijas 
skolēniem un viņu vecākiem ar koncertu, 
agapi, radošajām darbnīcām un sporta 
spēlēm. 

atvĒrtīBa, sapratne, 

v Ē l Ē Š a n ā s  pa l ī d z Ē t,

nezInāŠana un IepazīŠanās, 

pr IeKs,  atvĒrtīBa, 

InteresantI notIKumI ,

lIetderīGI IeGuldīts laIKs, 

d r a u d z ī B a ,
drosme, radoŠums.

Ar šādiem vārdiem mūsu draudzes brīvprātīgie raksturo savu dalību 
Caritas grupā. Aicinām pievienoties arī Jūs! Par sadarbības veidu 
ar katru brīvprātīgo varam vienoties. Nākamā tikšanās notiek jau 
šodien, pēc Sv. Mises. Tiekamies priekštelpā pie ziņojumu dēļa.



dalīties ar saviem talantiem, piesakoties 
uzstāties koncertā, kurā piedalīsies arī skolēni 
no Rīgas Katoļu ģimnāzijas;

palīdzēt ar transportu cilvēku nogādāšanai 
baznīcā un/vai uz pasākumu;

palīdzēt sarīkot tirdziņu, kurā paredzēts 
„tirgoties” bez naudas, apmainoties ar 
dažādām līdzi atnestām lietām, kuras jūs 
vēlētos kādam ziedot;

izveidot radošās darbnīcas. Aicinām informēt 
savus tuvos vai citus vecākus cilvēkus, 
lai varētu laicīgi izdomāt, kādas varētu 
būt šīs darbnīcas, un lai nodrošinātu tām 
nepieciešamos materiālus un norises vietu.

Tālrunis informācijai: 29 58 11 34 (Juta) vai e-pasts: terezescaritas@gmail.com.
Lai mums izdodas kopā strādāt, draudzēties, priecāties un rūpēties, lai katrs bērns un pieaugušais 
justos iepriecināts un pieņemts mūsu vidū! 

Juta, Terēzes draudzes Caritas grupas koordinatore

ierasties pašiem un aicināt līdzi vecmāmiņas, 
vectētiņus un draugus;

25.martā lieli svētki – Kunga 
pasludināšana, plkst. 18.00 adorācija, 
grēksūdze, plkst. 18.30 sv. Mise  

26.martā – Alfa kursa 8.nodarbība 
„Kāpēc un kā mums stāstīt citiem?”

Katru piektdienu pēc sv. Mises 
plkst.10.30 draudzes Krusta ceļa lūgšana

Ja Tev ir 7 – 10 gadi RKĢ skolotāji 
un vidusskolēni no 2.-6.jūnijam plkst. 
9.00-17.00 aicina uz bērnu dienas 
nometni „Esmu brīnišķi radīts!”
Pieteikties: dianameksa@inbox.lv

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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Pr. Māris Ozoliņš - dekāns-prāvests, RKĢ direktors, 
29191335, marisozo@inbox.lv
Pr. Pēteris Alusiks - viceprāvests, RKĢ kapelāns, 
28470721, alusik@rimkat.sk
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