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Ziemassvētki ir Dieva Dēla atnākšana, iemiesošanās. Adventa laikā 
mēs apcerējām Viņa nākšanu. Ziemassvētkos pasludinām: Dievs 
ir šeit. Emanuēls. Dievs starp mums, Dievs mūsu vidū, mūsos, 

Baznīcā. Dieva Dēls ir klātesošs mūsu ikdienas dzīvē, tās notikumos un 
aktivitātēs, Viņš ir klāt uz mūžīgiem laikiem, lai visu svētdarītu. 

Dievs kļuva cilvēks, un atnesa mieru uz zemes labas gribas cilvēkiem. 
Mieru ar Dievu un arī mieru ar tuvākajiem, lai cilvēks savienotu savu gribu 
ar Dieva gribu. Viņā mēs visi esam vienoti caur mieru, lai būtu tuvi brāļi un 
māsas un viņa Māte kļūst arī mūsu māte. 

Jēzus klauvē pie mūsu sirdīm un mums kļūst kauns par mūsu aklumu. 
Mēs maldījāmies, domādami, ka Viņš ir tālu. Mēs prasām piedošanu 

Ziemassvētki
Kristus dzimšanas svētki
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sv.Mise 10:30
slavēšana 18:00
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adorācija 11:00-19:00

sv.Mise 9:00 ar laudēm
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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, +371 29191335, 
marisozo@inbox.lv
Pr. Pēteris Alusiks - viceprāvests, RKĢ kapelāns, 
28470721, alusik@rimkat.sk

> 26.decembrī, sv. stefana svētki, sv. Mise plkst. 11.00, draudzes adorācijas nenotiks 
> 29.decembrī vakara sv. Mise un katehēze nenotiks. 
> 31.decembrī plkst. 23.30 Vecgada (pateicības) sv. Mise.
> Aicinām jauno 2015.gadu sagaidīt draudzē! No plkst. 22.00 pulcēšanās draudzes 
mājā un gatavošanās svinībām. plkst. 23.30 sv. Mise. pēc pusnakts Jaunā gada 
sagaidīšanas svinības. Ar ierosinājumiem un priekšlikumiem vērsties pie Diānas, 
tel. 26335655.
> 1.janvāris – Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte. lieli svētki. svētība jaunajam 
gadam, sv. Mise plkst. 11.00
> 2.janvārī sv. Mise plkst. 10.30, draudzes adorācija nenotiks.
> līdz 5.janvārim aicinām pieteikties Alfa kursa komandā, brīvi ir dažādi kalpojumi, 
gaidīti ir visi, Ģirts, tel. 29614492.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

Dievišķajam bērnam, kas guļ silītē, lai mēs nekad neaizvērtu savas sirdis un 
dzīves Viņa priekšā. Jēzus nebaidījās kalpot un pieņēma mūsu cilvēciskās 
dabas ievainojamību un trauslumu. Dievs nāk pie mums tuvu, ļoti tuvu, un 
pieņemt Jēzu nenozīmē, pirmkārt, attālināties no mūsu dzīves apstākļiem, 
ikdienas, tuvajiem cilvēkiem. kungs ne tikai saka, ka mūs mīl, bet Viņš to 
īsteno darbos. Jēzus iemiesojās, kļuva cilvēks, lai mūs iemācītu dzīvot Dieva 
bērnu dzīvi. 

Mēs esam aicināti būt iemiesošanās turpinājums, nest sevī Dieva 
žēlastību,  nest Dieva Dēlu pasaulē. Miesa ir komunikācijas instruments, 
mēs komunicējam caur miesu, esam aicināti dāvāt no Viņa saņemto dzīvību 
mūsu ikdienas dzīves realitātē.  

priecīgus un gaišus Ziemassvētkus vēlot – prāvests Māris ozoliņš


