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Katru gadu Lieldienu laikā katoļu 

draudzēs  notiek lielas bērnu 

svinības – 1. sv. Komūnija. Tāpat arī 

mūsu draudzē šogad 18.maijā ar prieku 

sagaidīsim pie Dieva galda 20 bērnus, kas 

visu mācību gadu ir gatavojušies pirmo reizi 

pieņēmt Jēzu savās sirdīs. Tie ir 16 bērni:                                                       

no Rīgas Katoļu ģimnāzijas abām otrajām 

klasēm un ceturtās klases, kurus gatavoja 

ticības mācības stundās māsa Meinarda un 

2.pusgadā – māsa Diāna no Betānijas māsu 

klostera,  un 4 bērni, kas mācās citās skolās 

un Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzē 

mācījušies svētdienas skolā ar skolotāju 

Rutu Dzilnu. Starp šiem bērniem ir trīs, kas 

no citas konfesijas pāries uz Katoļu baznīcu, 

daži arī kopā ar visu ģimeni. Pirms viņi nāks 

pie Dievgalda, dienu iepriekš attīrīs savas 

dvēseles grēksūdzes sakramentā. Bet kopā 

ar viņiem tiek aicināti arī pārejie ģimenes 

locekļi, krustvecāki, klasesbiedri, draugi ne 

tikai piedalīties šajās svinībās, bet kopā ar 

bērniem atjaunot arī savas attiecības ar 

Dievu. Tā ir laba iespēja ģimenes garīgajai 

Pirmo reizi pie

Dievgalda

MaRKuSS, aRvīDS, JēKaBS, 
KuRTS, FiLiPS, RoJS, 
HeLviJS, LūciJa, aLiSe, 
MaRTa, 
vaLTeRS, MaRKS, anniJa, 
DaMiānS, LuKaSS, aRTūRS, 
BeaTRiSe, KRiSToFeRS, 
STeFanS un RičaRDS



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

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

> Maijā katru sestdienu pēc sv. Mises notiks rožu kroņa lūgšana draudzes 
nodomos, aicinām piedalīties! 

> Šodien draudzes mājā pēc sv. Mises tikšanās par Baznīcu nakts norisi, 
aicināti visi interesenti

> Pirmdien, 12.maijā, katehēze plkst. 19.15

> no 26. līdz 28.septembrim Rīgā notiks Tezē Baltijas reģionālā tikšanās. 
Būtiska pasākuma sastāvdaļa ir jauniešu uzņemšana mājās, tāpēc katrs ir 
aicināts dalībniekiem piedāvāt naktsmājas. viesģimeņu anketas pieejamas 
pie ziņojumu dēļa. Pieteikšanās līdz 1.jūnijam. Tezē koordinatori mūsu 
draudzē: 26112446 (viktors) un 28251844 (alise). 

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

atjaunošanai, tā ir iespēja ne tikai svinēt 

baznīcā un draudzes mājā, bet arī mājās 

sagatavot bērnam prieka un mīlestības 

pilnu laiku, kuru bērns atcerēsies kā vienu no 

dzīves skaistākajām dienām. 

Pateicība par bērnu sagatavošanu 

vispirms ticības mācības skolotājām 

– māsai Meinardai un māsai Diānai, 

katehētei Rutai, klases skolotājām: Sandrai 

armanevai, Madarai Šķirmantei, Sandrai 

Matisonei, Marijai Gulbei un pārejiem 

RKĢ audzinātājiem, bērnu vecākiem par 

atsaucību un atvērtību sadarbībai un visiem, 

kas upurē savu laiku, lai šīs svinības ne 

tikai atskanētu, bet palīdzētu bērnam šajā 

svarīgajā dzīves posmā. 

Lai Kristus, kas pats sevi dod šiem bērniem, 

paliek viņos, viņu ģimenēs un mūsu skolas 

un draudzes kopienā! Lai Dieva svētība 

paliek ar mums!

pr. Pēteris alusiks, RKĢ kapelāns


