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A
r poļu kardināla Karola Vojtilas 
ievēlēšanu par pāvestu Baznīcā 
iesākās lielais apustulisko 
ceļojumu laiks. Pāvests Jānis 
Pāvils II – miera svētceļnieks 

– devās uz tuvām un tālām zemēm, lai 
sludinātu Kristus pestīšanas vēsti visām 
tautām un stiprinātu ticībā savus brāļus. 
Pontifikāta 27 gados pāvests ir veicis 104 
apustuliskos ceļojumus, apmeklējot 129 
valstis un 617 pilsētas. Šajos ceļojumos viņš 
ir teicis 2 382 uzrunas. 
Savu pirmo ārzemju ceļojumu Jānis 
Pāvils II veica 1979.gadā no 25.janvāra 
līdz 1.februārim. Šajā laikā viņš apmeklēja 
Dominikānas Republiku, Meksiku un 
Bahamas. Vizītes ietvaros pāvests atklāja 

Trešo Latīņamerikas Bīskapu konferenču 
padomes sanāksmi, kas notika Meksikas 
pilsētā Pueblā. 2004.gada augustā viņš 
veica savu pēdējo ceļojumu. Tā mērķis bija 
Lurdas Dievmātes svētnīca Francijā, lai 
atzīmētu Bezvainīgās Ieņemšanas dogmas 
pasludināšanas 150.gadadienu. Pāvesta 
simtais ceļojums notika 2003. gada jūnijā 
Horvātijā.
Savu pirmo ceļojumu pa Itāliju nākamais 
svētais veica 1978.gada 29.oktobrī, 
apmeklējot Mentorellas svētnīcu. Karola 
Vojtilas ceļojumi pa Apenīnu Pussalu 
noslēdzās 2004.gada 5.septembrī Loreto 
Dievmātes svētnīcā.
Visgarākais ceļojums tika īstenots 1986.
gadā no 18.novembra līdz 1.decembrim. 

Jānis
Pāvils ii
LieLais miera 
svētceļnieks
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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

Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu 
draudze | www.terezesdraudze.lv
O.Vācieša iela 6, Rīga, LV – 1004, Latvija
Reģ.nr. 90002493065 
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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

> Šodien pēc sv. Mises Alfa komandas - vadītāju un palīgu - tikšanās draudzes mājas 
Sloskāna istabā.

> Pirmdien, 28.aprīlī, pēc vakara sv. Mises katehēze.

> 3.maijā pēc sv. Mises rožukroņa lūgšana draudzes nodomos. 

> No 26. līdz 28.septembrim Rīgā notiks Tezē Baltijas reģionālā tikšanās. Aicinām 
draudzes ģimenes būt atvērtiem uz trīs dienām septembrī uzņemt jauniešus savās mājās. 
Kontaktinformācija - Tezē koordinatori mūsu draudzē: 26112446 (Viktors) un 28251844 
(Alise).

> Katru svētdienu 9.45-10.45 notiek Labā Gana katehēzes nodarbības bērniem no 3 līdz 6 
gadiem. Vēl ir dažas brīvas vietas. Nodarbības tiek vadītas pēc montesori pedagoģijas – ir 
atbilstoši iekārtota telpa un sagatavoti nepieciešamie materiāli, lai visas katehisma tēmas 
vizuāli var redzēt un bērni darboties līdzi.  Nodarbības vada katehēte Ilze Terēze Gulbe, tel. 
29447445 Aicinām ar nodarbībām iepazīties klātienē!

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

Toreiz pāvests apmeklēja Bangladešu, 
Jaunzēlandi, Austrāliju un Seišelu salas. 
Savukārt visīsākais ceļojums ilga tikai 12 
stundas, un tas notika 2003.gada jūnijā 
Bosnijā-Hercegovinā.
Jānis Pāvils II apmeklēja ne tikai valstis ar 
senām un dziļām kristīgām saknēm. Kristus 
Labo vēsti viņš sludināja arī Mongolijā un 
Azerbaidžānā, kur katoļi ir mazākumā. 1998.
gadā pāvests veica vēsturisku vizīti Kubā. 
Jānis Pāvils II ir piedalījies arī vairākos 

Pasaules Ģimeņu svētkos. Svētīgais Jānis 
Pāvils II savu apustulisko ceļojumu laikā ir 
veicis 1.200.000 km garu ceļu, kas līdzinās 
30 ceļojumiem apkārt pasaulei un trīs reizes 
no zemes līdz Mēnesim. 1993.gadā no 4. 
līdz 10.septembrim Jānis Pāvils II apmeklēja 
Baltijas valstis. Tas bija viņa 61.ārzemju 
ceļojums.
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