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Šo frāzi pēdējā pusgada laikā esmu dzirdējis ducī gaisa kuģu. 
Katru dienu tā tiek dažādās valodās atkārtota ap 100 000 
reižu avioreisos, kas mūsdienu debesbraucējus aizved 

visdažādākajos virzienos.

Kamēr X un Y parasti ir skaidri zināmi, vienīgais pārsteigums var 
nākt no N (reiz, lidojot ar Lauda Air, uzzināju, ka kabīnē varētu būt 
bijis slavenais F1 pilots Nikijs Lauda; citreiz AirBaltic pārsteidza, kad 
vīrišķīgās pilota balss vietā atskanēja… maiga jaunas sievietes balss). 

Lidojums
“Mani sauc N un es būšu jūsu pilots lidojumam no X uz Y…”



Šajās dienās, kamēr es sāku atklāt X, bet jūs – pamazām iepazīt N, 
lielā intriga un galvenais jautājums mums visiem kopā tomēr paliek Y. 
Uz kurieni dodas šī lidmašīna, ko mēs saucam par Rīgas sv. Terēzes no 
Bērna Jēzus Romas katoļu draudzi? Vai mums visiem ir skaidri zināms 
lidojuma mērķis un pa kādu maršrutu tajā visefektīvāk nokļūt?

Kāds ir Dieva nodoms šim nākošajam posmam mūsu dzīvē?

Pr. Ronalds Melkers
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Sv. Mise 10:30

Sv. Mise 10:30

Sv. Mise 10:30

Sv. Mise 10:30

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 | LV76 UNLA 0050 0114 8195 5 EUR

Pr. Modris Lācis – RKĢ kapelāns
Tel. +371 26547971, pr_modris@inbox.lv

Pr. Ronalds Melkers – prāvests
Tel. +371 29373768, pravests@terezesdraudze.lv

> Jūlijā un augustā pirmdienas vakaros sv. Mises nebūs!

> izbraukšana RKĢ un draudzes svētceļojumā uz Aglonu 7. augustā no Rīgas, 
maršruts Ludza – Aglona.

> sīkāka informācija par svētceļojumu tiks izsūtīta uz e-pastu un izstāstīta kopīgā 
svētceļnieku tikšanās reizē 26. jūlijā pēc sv. Mises draudzes namā. Papildus info: 
Aija tel. 29153246.
esam ļoti priecīgi par Jūsu vēlmi doties svētceļojumā, jo pieteikušies jau gandrīz 
60 cilvēki.

> Aicinām piedalīties draudzes svētceļojumā uz itāliju no 24. oktobra līdz  
2. novembrim! svētceļojuma laikā itālijā apmeklēsim Paduju, Ravennu, Loreto, 
Asīzi,  lielāko bedediktīniešu klosteri Montecassino, Romu un Vatikānu, atpakaļceļā 
Vičensu. Ceļā uz itāliju apskatīsim arī Čenstohovu un Krakovu Polijā.

Ceļojuma garīgais vadītājs – priesteris. Pieteikties un vairāk informāciju varat 
uzzināt – Uldis Bokšs, tel. 26656515, e-pasts: uldis.bokss@gmail.com.
Lai ceļojums izdodos, nepieciešams laicīgi pieteikties 40 cilvēkiem. Ceļojuma 
kopējās izmaksas ir plānotas 450 eUR. Ceļojums ar MB 2013. gada autobusu.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!


