
 

 

 

 

 

 

 

Jau nākošajā nedēļas nogalē no 26. līdz 28.septembrim Rīgā notiks Tezē Baltijas 

reģiona tikšanās.  

Tezē kopienas brāļi ik gadu organizē dažāda mēroga jauniešu tikšanās, kas gadu 

gaitā kļuvušas par uzticības svētceļojumu uz zemes. Tikšanās laikā brāļi kopā ar 

jauniešiem ik reizi atgādina pasaulei par evaņģēlija prieku un cerību. 

 

Dalībai pasākumā Rīgā ir pieteikušies aptuveni 1000 dalībnieki no 16 valstīm, arī 

mūsu draudzē šajās dienās uzņemsim 50 jauniešus. Vēlamies pateikties visām 18 

mūsu draudzes viesģimenēm, kuras ir atvērušas savas sirdis un izmitinās šos 

jauniešus savās mājās.  

 

Piektdien, 26.septembrī, visas dienas garumā notiks dalībnieku ierašanās un 

reģistrēšanās, lai jau vakarā plkst.19 tiktos uz kopīgu lūgšanu Sv.Pētera baznīcā. 

Pēc lūgšanām jaunieši dosies uz savām viesģimenēm.  

Sestdien plkst 8:30 mūsu draudzē notiks Tezē lūgšana, kurā vienoties lūgšanā kopā 

ar 50 jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm ir aicināts ikviens. 

Sestdien pa dienu jaunieši piedalīsies lūgšanās, semināros un tematiskajās 

darbnīcās, bet vakarā plkst.19 kopā ar kopienas brāļiem Sv.Pētera baznīcā 

pulcēsies uz Tezē lūgšanu. 

Svētdien, 28.septembrī, Tezē dalībnieki piedalīsies mūsu draudzes Sv.Misē.  

Tezē Baltijas reģiona tikšanās laikā kopīgajās lūgšanās Sv.Pētera baznīcā un mūsu 
draudzē sestdienas rītā plkst. 8:30 aicināts piedalīties ikviens draudzes loceklis.  

Tezē koordinatori Viktors (tel.26112446) un Alise (tel.28251844) 

Rīgas 

Sv.Terēzes no Bērna Jēzus 

Romas katoļu draudze 

INFORMATĪVĀ 
DRAUDZES LAPA 
NR.38 / (378) 21.09.2014. 



Aicinām pieteikties un piedalīties arī tos draudzes cilvēkus, kas vēl nezināja par šo 
pasākumu! 

Visi ir laipni lūgti piektdienas un sestdienas vakarā piedzīvot brīnišķīgo Dieva 

klātbūtni un lūgšanu atmosfēru Tezē jauniešu pasākumos un galvenais skaistajās 

dziesmās, daudzas no kurām skanēs arī latviski! 

Pateicos draudzes locekļiem par atsaucību un atvērtību viesmīlībai un 

uzdrīkstēšanos uzņemt savās mājās kristiešus no citām valstīm. Lai visiem Dieva 

svētība un atbalsts! 

Prāvests Māris Ozoliņš 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI   
 

 Aicinām 2.klases skolēnus apmeklēt Svētdienas skolas katehēzes nodarbības, kas notiek 
pēc Svētās Mises katru svētdienu pēc īpašas katehēzes programmas, ko ir sagatavojis 
Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts. Pieteikties pie katehētes Rutas vai priestera 
Pētera. 

 Pirmdienās plkst. 19.15 notiek katehēzes kurss „Bībele un Baznīca”. Aicinām piedalīties! 

 8.oktobrī plkst. 19.00 mūsu draudzē iesākas ALFA kurss, gaidīti ir visi, aiciniet savus 

radus, draugus, kolēģus, paziņas.. atnākt un iepazīt Dievu un vienam otru! Vairāk info: 

Ģirts, tel. 29614492 

 28.septembrī svinēsim mūsu draudzes aizbildnes Sv. Terēzes no Bērna Jēzus titulsvētkus 

kopā ar Tezē jauniešiem!  

 5.oktobrī pēc sv. Mises notiks draudzes evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo tikšanās! 

 Aicinām oktobrī piedalīties svētceļojumā uz Itāliju, info Uldis, tel. 26656515! 

 Mūsu draudzē nepieciešams jauns Carita grupas vadītājs, vairāk info pr. Māris  

 

 

 

 
 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
Pirmdiena  sv.Mise     10:30 
   slavēšana 18:00 
   sv.Mise     18:30 
   katehēze   19:15 

Otrdiena  sv.Mise 10:30 

Trešdiena  sv.Mise 10:30 

Ceturtdiena  sv.Mise 10:30 

Piektdiena  sv.Mise 10:30 
   adorācija 11:00-19:00 

Sestdiena  sv.Mise 9:00 ar laudēm 

Svētdiena  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, 29191335, 

marisozo@inbox.lv 
 
Pr. Pēteris Alusiks – viceprāvests, RKĢ kapelāns, 28470721, 

alusik@rimkat.sk 

AICINĀM APMEKLĒT 
GRĀMATU GALDU! 

LIELS PALDIES PAR JŪSU 
ZIEDOJUMIEM! 

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Valda Līņa 
tuviniekiem, 
viņu mūžībā 

pavadot. 
 

Draudzes vārdā prāvests Māris Ozoliņš 


