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“Būdami vēl ciešākā vienotībā ar Kristu, tie, kas atrodas debesīs, 
sniedz savu ieguldījumu, lai Baznīca nostiprinātos svētumā [..]. 
Viņi nemitējas aizlūgt par mums pie Tēva, upurējot šīszemes 

dzīves laikā iegūtos nopelnus caur vienīgo Vidutāju starp Dievu un cilvēkiem 
- Jēzu Kristu. [..] Tātad viņu brālīgā gādība ļoti palīdz mūsu nespēkā (KBK)” 

Romas katoļu Baznīca, neskatoties uz mūsdienu sekulārās un 
individuālisma kultūras uzbrukumiem un citu reliģisku mācību iebildumiem, 
nekad nav atteikusies ne no svēto godināšanas, ne no mācības par šķīstītavu, 
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ne no lūgšanām par mirušajiem, ne no mācības par indulgencēm. Minētās 
mācības ir mūsu katoliskās ticības patiesības, ar kurām lepojamies un kuras 
praktizējam, jo tās Baznīcai ir atgādinājis Svētais Gars un tās ir pamatotas 
Kristus atklāsmē. 

Reliģiskas mācības nereti padara cilvēku tikai par kalpu, kuram jāpaklausa 
Kungam, nevis Dieva draugu, kā to ir apsolījis Jēzus. Līdz ar to viņiem nav 
nopietna pamata runāt par svēttapšanu, nopelniem un svētajiem, bet tā 
ir Baznīcas un ticīgo aplaupīšana. Dievs mūs var darīt līdzvērtīgus Viņam 
mīlestībā un Kristus mūs uz to aicina. Svētie, kas ir debesīs, jau tagad 
piedalās Dieva atpestīšanas darbā un palīdz ticīgajiem uz zemes. Mēs ticam 
un ceram, ka mūsu ceļš uz zemes ir izaugsmes ceļš Kristus mīlestībā, kuru 
jau tagad ejam vienotībā ar svētajiem debesīs.

Uzticēsim svētā Jāzepa aizbildniecībai mūsu un mūsu draudzes projektus. 
Baznīcas tradīcija un ticīgo dzīve glabā neskaitāmas liecības par Svētā 
Jāzepa aizlūgumu efektivitāti.
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DRaUDzeS PaziņOJUMi

Pirmdiena 

Otrdiena 

Trešdiena 

Ceturtdiena 

Piektdiena 

Sestdiena 

Svētdiena 

DieVKaLPOJUMi DRaUDzē

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. Modris Lācis- RKĢ kapelāns, tel.26547971,
pr_modris@inbox.lv

> 18.martā alfa kursa 2.nodarbība „Kāpēc Jēzus mira?”

> 19.martā – Svētā Jāzepa svētki – Sv. Mise plkst.10.30 un plkst.18.30

> 22.martā aicinām uz kustības Caritas rīkotu pasākumu draudzes mājā pēc sv. 
Mises plkst. 12.00

> 27.-29.martam notiks draudzes rekolekcijas, aicinām piedalīties! Rekolekciju 
noslēgums ar sv. Misi mūsu draudzes kapelā plkst. 11.00

> Pirmdienās notiek katehēze: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 
19.15 – katehēze, Baznīca viduslaikos.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!


