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epriekšējā svētdienā mēs salīdzinājām draudzi ar lidmašīnu, lai saprastu
vienkāršu, bet būtisku pamatpatiesību: mēs neesam nekādi pasažieri, bet
pati lidmašīna. Katrai tās detaļai ir jābūt savā vietā, jāveic sava funkcija
un (nelielas apkalpes vadībā), jānodrošina iespēja atklāt un iemantot Dieva
Valstību ikvienam patiesības meklētājam, kurš vēl nav iepazinis Pestītāju.
Tieši šo cilvēku pestīšana ir galvenais visas Baznīcas un ikvienas draudzes
pastāvēšanas iemesls. Mēs neesam šeit sevis dēļ.
Šodienas svētki – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena –
mums piedāvā citu, ne tik dinamisku, līdzību, bet būtībā tā pasaka tieši to
pašu. Šoreiz mēs tiekam salīdzināti ar namu. Arī tanī, saskaņā ar arhitekta,
būvnieku un/vai saimnieka nodomu, visiem konstrukcijas elementiem ir sava
loma un vieta. Tikai visi kopā tie var veidot stipru un skaistu ēku. Nekļūstot
par daļu šī kopuma, neatklājot savu specifisko funkciju tajā, mēs riskējam
palikt tikai nesaistītu būvmateriālu kaudze.

Un vēl, tāpat kā iepriekšminētie transportlīdzekļi, arī nami taču netiek būvēti
un uzturēti pašu namu dēļ, bet gan cilvēkiem, kuriem tie kalpos.
No iepriekš teiktā izriet divi jautājumi:
1) Vai mēs katrs jau esam atpazinuši savu aicinājumu un uzņēmušies kādu
konkrētu kalpojumu draudzē?
2) Kura doma dominē mūsu apziņā – draudze kā ģimenes māja vai nams
“visām tautām”?
Pr. Ronalds Melkers

Draudzes paziņojumi
> Jūlijā un augustā pirmdienas vakaros sv. Mises nebūs!
> Izbraukšana RKĢ un draudzes svētceļojumā uz Aglonu 7. augustā no Rīgas,
maršruts Ludza – Aglona.
> Šodien pēc Sv. Mises svētceļnieku tikšanās 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.

Dievkalpojumi draudzē
Otrdiena

Sv. Mise 10:30

Trešdiena

Sv. Mise 10:30

Ceturtdiena

Sv. Mise 10:30

Piektdiena

Sv. Mise 10:30

Sestdiena

Sv. Mise 9:00 ar laudēm

Svētdiena

adorācija 9:30-10:50
draudzes Sv. Mise 11:00

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

Aicinām apmeklēt
grāmatu galdu!
Liels paldies par Jūsu
ziedojumiem!
Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu draudze
www.terezesdraudze.lv
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Pr. Modris Lācis – RKĢ kapelāns
Tel. +371 26547971, pr_modris@inbox.lv

