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Pāvests Francisks paskaidroja, ko īsti 
nozīmē „svēta Baznīca”. Homīlijā 
viņš vispirms jautāja: „Bet kā tā var 

būt svēta, ja tajā atrodamies visi mēs? 
Visi esam grēcinieki... Svēta ir Baznīca. 
Mēs esam grēcinieki, bet Baznīca ir 
svēta. Viņa ir Jēzus Kristus līgava un 
Viņš to mīl, Viņš to svētdara, svētdara 
katru dienu ar savu Euharistisko upuri. 
Arī mēs, grēcinieki, topam svētdarīti 
svētajā Baznīcā, piederot šai Baznīcai. 
Esam Baznīcas bērni, un Māte - Baznīca 
- mūs svētdara ar savu mīlestību, ar 
sava Līgavaiņa sakramentiem.”

Pāvests paskaidroja, ka svētais Pāvils 
savās vēstulēs runā ar svētajiem, 
ar mums, grēciniekiem, bet svētas 
Baznīcas bērniem, kas ir svētdarīta ar 
Jēzus miesu un asinīm: „Šai svētajā 
Baznīcā Kungs izvēlas dažus cilvēkus, 
lai labāk palīdzētu saskatīt svētumu, lai 

palīdzētu saskatīt, ka Viņš ir tas, kurš 
svētdara, ka neviens nespēj svētdarīt 
pats sevi, ka nepastāv kursi, kuros māca 
kļūt svētiem, ka būt svētiem, nenozīmē 
kļūt par faķīru vai kaut ko tamlīdzīgu… 
Nē! Svētums ir Jēzus dāvana savai 
Baznīcai, un lai to pierādītu, Viņš 
izvēlas cilvēkus, kuros skaidri redz savu 
svētdarīšanas darbu.”

Francisks atgādināja, ka Evaņģēlijā ir 
daudzi svēto piemēri – ir Magdalēna, no 
kuras Jēzus izdzina septiņus dēmonus, 
ir Matejs, kurš bija savas tautas 
nodevējs un ņēma no tās naudu, lai 
dotu romiešiem, ir Zakejs un daudzi citi, 
kas visiem liek saskatīt, kāda ir svētuma 
pirmā regula: ir nepieciešams, lai Kristus 
aug un mēs kļūstam mazāki. Svētuma 
regula ir mūsu pazemība, ļaujot augt 
Jēzum. Tā Kristus izvēlas Saulu, kurš 
bija Baznīcas vajātājs, taču Kungs viņu 



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 notiek rožu kroņa lūgšana draudzes nodomos, aicinām 

piedalīties! 

> 25. maijā, pēc Sv. Mises, notiks Pavasara svētki, ko rīko Caritas kopā ar rKĢ. Aicinām uz Sv. 

Misi un pasākumu ņemt līdzi vecmāmiņas, vectētiņus un citus vecākās paaudzes tuviniekus, 

ko iepriecināsim ar koncertu, kuram sekos agape (ar groziņiem). Pēc agapes būs radošās 

darbnīcas, futbola sadraudzības turnīrs un bartera tirdziņš. Aicinām pieteikties, kas šajā 

dienā var ziedot laiku un auto, lai nogādātu cilvēkus baznīcā.

> 25.maijā, draudzes mājā pēc sv. Mises tikšanās par Baznīcu nakts norisi, aicināti visi, kas 

vēlas iesaistīties Baznīcu nakts pasākumu organizēšanā

> Pirmdien, 19.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!

gaida. Viņš to gaida un liek izjust savu 
spēku. Sauls kļūst akls, paklausa, viņš 
kļūst kā mazs bērns un paklausa. Saula 
sirds izmainās. „Tā ir cita dzīve,” teica 
pāvests. Taču Pāvils nekļūst varonis, 
jo viņš, kurš sludināja Evaņģēliju visai 
pasaulei, savu dzīvi beidz romā, 
kļūstot par savu mācekļu upuri. Kādu 
rītu pie viņa ieradās trīs, četri vai pieci 

kareivji, aizveda viņu un nocirta galvu. 
Lielais Pāvils, kurš gāja pa visu pasauli, 
savu dzīvi beidz šādā veidā. Viņš kļūst 
mazāks, mazāks, mazāks. „Atšķirība 
starp varoņiem un svētajiem,” turpināja 
skaidrot pāvests, „ir liecība, Jēzus 
Kristus atdarināšana, iešana pa Jēzus 
Kristus ceļu, proti, pa krusta ceļu.” 

Vatikāna radio mājas lapa


