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Jēzus aicina Svētās Terēzes no
Bērna Jēzus draudzes bērnus

“Laidiet bērniņus pie Manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem 
pieder debesu valstība!” (Mk 10,14)

Jēzus nemitējas aicināt arvien jaunus Svētās Terēzes no Bērna Jēzus 

draudzes bērnus uz Svētdienas skolu, lai viņi kļūtu par labiem Jēzus draugiem 

un pazītu Dievu. Šī draudzība īpaši cieša būs tad, kad bērns būs atbilstoši 

sagatavojies Grēksūdzes un Euharistijas sakramentu saņemšanai. Mēs šo 

svinīgo notikumu saucam par  Pirmo Svēto Komūniju, jo šajā dienā Svētās 

Mises laikā bērns pieņem Maizi, kurā klātesošs ir Jēzus.

 Svētdienas skola ir sākums visai dzīves skolai. Tā ir neparasta skola, 

kurā Jēzus pastāstīs daudz lielisku lietu – kāds ir Dievs, kā radusies pasaule 
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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

> Pagājušajā svētdienā tika savākta kolekte  349,00 Eur rīgas Garīgajam 
semināram. Paldies par atsaucību!
> Šodien sv. Mises noslēgumā tiks dota īpaša svētība skolēniem, skolotājiem un 
bērnu vecākiem Jaunajam mācību gadam.  
> rīt, 1.septembrī, sv. Misi plkst. 10.30 svinēs rīgas arhibīskaps- metropolīts 
z.Stankevičs.
> 8.septembrī atsākas vakara sv. Mises plkst. 18.30 un iesākas jauns katehēzes kurss 
„Bībele un Baznīca”. aicinām piedalīties!
> aicinām piedalīties svētceļojumā uz itāliju, info - uldis, tel. 26656515!

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

un kāpēc Dievs ir radījis katru bērnu pēc Sava tēla un līdzības, kāpēc Dievs 

grib, lai viņam paklausa, un ko nozīmē uzticība vienam vienīgajam Dievam? 

Katehēzes beigās baušļu prasības vairs neliksies sausas un nepamatotas.

 Bērni uzzinās, ko nozīmē b ū t   k o p ā  ar Jēzu katru dienu! Nodarbībās 

viņi mācīsies izdarīt pareizās izvēles starp labo un ļauno, un augt tikumos. 

Mācīsies nosaukt grēku savā vārdā,  audzinās sirdsapziņu un padziļinās 

Kristību sakramentā sniegto ticības dāvanu. līdz beidzot saredzēs, ka 

patieso prieku dzīvē sniedz vienīgi Dievs un viņa paustās vērtības.

  Neaizmirsīsim, ka šī gatavošanās Pirmās Svētās Komūnijas 

saņemšanai ir arī Baznīcas prasība. Svētdienas skolas katehēzes nodarbības  

ir paredzētas pēc Svētās Mises katru svētdienu pēc īpašas katehēzes 

programmas, ko ir sagatavojis rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. 

Nodarbību sākums 7.septembrī. Svētdienas skolā  gaidām 2.klases bērnus.

Katehēte ruta


