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Kopš 2003.gada Rīgai ir īpaša svētība – nemitīgās adorācijas kapela pie Sv. 
Jēkaba katedrāles, kas atvērta ik dienas 24 stundas. 
Adorācijas kapelā var ienākt jebkurš, kas grib klusajā lūgšanā sastapt 

Kristu un būt kopā ar Pestītāju tik ilgi, cik tajā brīdī laika var veltīt. Lai nemitīgā 
adorācija notiktu, ir nepieciešami cilvēki – kalpotāji jeb dežuranti, kuri pavada 
noteiktu laiku kopā ar Jēzu un neatstāj savu „posteni”, kamēr atnāk nākamais 
dežurants, jo Pestītājs nedrīkst palikt viens! 

Sākumā Vecrīgas adorācijas kapelā kalpoja tikai brīvprātīgie, bet ar laiku kļuva 
problemātiski nodrošināt nepārtraukto adorāciju. Tad 2009.gadā īstenojas Jāņa 
Logina ideja, ka nemitīgās adorācijas kalpošanā varētu piedalīties Rīgas katoļu 
draudzes un garīgās kopienas. Kopš 2009.gada 24.marta mūsu Sv. Terēzes no 
Bērna Jēzus Romas katoļu draudze uzticīgi kalpo Vecrīgas adorācijas kapelā 
katru nedēļu otrdienās no 9.00 līdz 21.00. Citās dienās kalpo Franciskāņu trešais 
ordenis, Laulāto tikšanās kustība, EFFATA kristīgā kopiena, Sv. Jēkaba Katedrāles 
Rožukroņa pulciņš, kā arī Katedrāles jauniešu lūgšanu grupas u.c., bet pamatā 

Būsim nomodā!
Vissvētākā sakramenta adorācija Adventa laikā
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DiEVKALPoJumi DRAuDzē

sv.Mise 10:30
slavēšana 18:00
18:30 sv.Mise
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, +371 29191335, 
marisozo@inbox.lv
Pr. Pēteris Alusiks - viceprāvests, RKĢ kapelāns, 
28470721, alusik@rimkat.sk

> 8.DECEmBRī lieli svētki – Vissvētākās Jaunavas marijas bezvainīgā ieņemšana, 
sv. mise plkst. 10.30 un plkst. 18.30

> 8.DECEmBRī mūsu prāvestam mārim ozoliņam ordinācijas 12.gadadiena!Sveicam!

> 14.DECEmBRī mūsu draudzes evaņģelizācijas šūniņas aicina uz draudzes 
pasākumu – Priecīgā Svētdiena! Kā pasludināt Evaņģēliju mūsdienu pasaulē? 
Norise – Sv. mise, agape (groziņi), slavēšana, aizlūgumi par draudzi, šūniņu sistēmas 
prezentācija, priestera uzruna - Evaņģēlijs mūsdienu cilvēku uztverē, liecības..

> TREšDiENāS plkst. 19.00 mūsu draudzē notiek ALFA kurss. 10.decembrī 
9.nodarbība „Vai Dievs dziedina šodien?”  

> PiRmDiENāS pēc vakara sv. mises notiek katehēze, aicinām piedalīties!

> ziEmASSVēTKu oBLāTES var saņemt grāmatu galdā

> JoPRoJām iR iESPēJA piedalīties draudzes Caritas kalpošanā. Pieteikties pie 
priestera māra ozoliņa.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

joprojām brīvprātīgie. Tā  ir skaista kalpošana – būt 
kopā ar Jēzu un kalpot citiem. ir daudz cilvēku, kas 
šajā vietā saņēmuši garīgu stiprinājumu, pabaroti 
ar GARīGo mAizi savas dzīves grūtajos brīžos, 
izlūguši svētību savām un savu līdzcilvēku dzīvēm. 

Pateicība visiem, kas ir piedalījušies un piedalās 
nemitīgajā Dieva pagodināšanā!

Piedalīties var jebkurš, nāc un pievienojies! 

interesēties pie Diānas tel. 26335655 vai 
dianaros@inbox.lv


