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Ar Dievmātes aizbildniecību Rožukronis ir kļuvis par vienu no 
iedarbīgākajām un spēcīgākajām lūgšanām. Tā ietver Marijas 
un Dieva dēla dzīvi – Jēzus iemiesošanos, dzimšanu, Kristus 

darbību, ciešanas, nāvi, augšāmcelšanos un uzkāpšanu Debesīs.
Lūdzoties Rožukroni, mēs varam saņemt nepieciešamās žēlastības. Dieva 

tautas mīlestība uz šo lūgšanu, kas sevi ir pierādījusi cauri gadsimtiem, nemazinās, 
bet nemitīgi aug un attīstās.

Ja Marija kaut ko lūdz Jēzum, Viņš, kā savai mātei, nekad neatsaka. To 
apliecina notikumi kāzās Galilejas Kānā, kad ūdens tika pārvērts vīnā. (sal. Jņ. 2)

Svētā Marija, Dieva Māte, tu Devi paSaulei patieSo gaiSMu – jēzu, Savu Dēlu, 
Dieva Dēlu. tu pilnībā paklauSīji kunga aicinājuMaM, un tā kļuvi par avotu, no kura 
plūSt Dieva žēlaStībaS.

tu eSi Dieva Māte,
tu eSi baznīcaS Māte,
tu eSi MūSu garīgā Māte.
MēS lūDzaM tevi, Dāvā MuMS Savu Spēcīgo aizbilDniecību pie kunga, MūSu Dieva.



DRAuDzes pAziņoJuMi

Pirmdiena 

Otrdiena 

Trešdiena 

Ceturtdiena 

Piektdiena 

Sestdiena 

Svētdiena 

DieVKALpoJuMi DRAuDzē

sv.Mise 10:30

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, +371 29191335, 
marisozo@inbox.lv
Pr. Pēteris Alusiks - viceprāvests, RKĢ kapelāns, 
28470721, alusik@rimkat.sk

> Šodien pēc sv. Mises draudzes evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo tikšanās! 

> 8.oktobrī plkst. 19.00 mūsu draudzē iesākas ALFA kurss, gaidīti visi, aiciniet savus 
radus, draugus, kolēģus, paziņas.. atnākt un iepazīt Dievu un vienam otru! Vairāk 
info: Ģirts, tel. 29614492

> oktobris – rožukroņa mēnesis.

> 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 notiek katehēzes kurss „Bībele un Baznīca”. plkst. 18.00 – slavēšana, 
plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 19.00 – agape, plkst. 19.15 – katehēze. Aicinām 
piedalīties!

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

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

protams, Dievmātes godam mēs veltām arī citas lūgšanas, piemēram:
“Dieva māte, glabā mūs mīlestībā savā.
Visus ļaudis svētījot, žēlastības dāvā!
Šinī dzīves ceļā mūs vienmēr laipni vadi,
Bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi!” (stundu dziesma)
Caur Dievmātes aizbildniecību daudzi cilvēki ir dziedināti, notikuši daudz 

dažādi brīnumi. Vienīgi sirds lūgšana sasniedz Dievu, jo cita ceļa nav.

Laipni aicināts ikviens apmeklēt
AlfA kuRSA atklāšanas svētkus
UzStāSiES:
Madara un Daumants Liepiņi ar klasiskās mūzikas koncertu

8 . o k t o b r ī 
plkst. 19:00
draudzes namā


