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Ko jūs esat darījuši vienam 
no šiem vismazākajiem,  
to jūs esat Man darījuši. 

(Sal. Mt 25, 40)



Bāreņu svētdiena ir ekumeniska iniciatīva, kura 
Latvijā notiek jau otro gadu. Visu Latvijas tradi
cio nālo kristīgo konfesiju vadītāji aicina savas 

draudzes pievienoties 52 valstīs notiekošajai akcijai, 
lai mēs mācītos praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot 
savas sirdis un mājas bāreņiem.
Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes 
par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem adoptējot vai 
ar izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret 
tiem, kuri to dara. Tas, protams, nav nekāds kristiešu 
modes kliedziens. Jau Vecajā Derībā (Likumā, Pra
viešos, kā arī dzejas un gudrības grāmatās) ir skaidri   
pateikts, ka Dievs pavēl rūpēties par bāreņiem, minot, 
ka šo cilvēku atstāšana novārtā izraisa Dieva dusmas.
Jaunā Derība atklāj, ka, uzņemot šādus bērnus, mēs 
uzņemam pašu Kristu un līdz ar viņu – Tēvu. Jāzeps 
adoptē Jēzu, burtiski uzņemot Dievu savā namā. Ar  
lielu prieku un lepnumu mēs saucam Dievu par Tēvu, 
bet mums ir jāapzinās, ka tas ir iespējams tikai tāpēc, 
ka mūs pašus Dievs ir adoptējis par saviem bērniem.
Pirmajos gadsimtos bāreņiem nebija daudz izredžu – 
nāve vai verdzība/prostitūcija. Kristīgā adopcija bija  
faktiski vienīgā cilvēka cieņai atbilstošā alternatīva 
bez vecākiem palikušajiem vai pamestajiem bērniem. 
Agrīnās Baznīcas gani ne vien iedrošināja draudzes un 
atsevišķus kris tiešus uzņemties rūpes par bāreņiem, 
bet arī paši aktīvi iesaistījās bāreņu aprūpē. Arī visa 
turpmākā Baznīcas vēsture liecina par nepārtrauktu 
gādību, ko kristieši ir veltījuši šiem dzīves pabērniem. 
Arī šodien Baznīca mudina mūs nebūt vienaldzīgiem, 
bet raudzīties uz bērnu kā Dieva dāvanu, ko pieņemot, 
mēs kļūstam garīgi auglīgi (skat. KBK 2379).



1 Pateicamies par visiem, kuri ir piekrituši kļūt par 
adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai 
viesģimenēm, un lūdzam, lai visi bērni, kuri ir 
palikuši bez vecāku aprūpes, sev atrastu ģimeni.

2 Lūdzamies, lai Alfa kursa un katehēzes dalībnieki, 
piedzīvojuši personisku satikšanos ar Dievu 
un nostiprināti ticībā, kļūst par īstiem Kristus 
mācekļiem un Evaņģēlija lieciniekiem pasaulē.

Jautājumi pārdomām:

1) Vai mana ģimene ir atvērta cita bērna uzņemšanai? 
Vai, varbūt, šī doma šķiet sveša un nepieņemama?
2) Kā konkrēti es varu atbalstīt tās ģimenes, kuras ir 
adoptējušas kādu(s) bērnu(s)?

DRAUDZES NEDĒĻAS LŪGŠANA

AKTUALITĀTES

Vairāk informācijas: barenusvetdiena.lv / orphansunday.org

2. nov. Mirušo piemiņas diena (Ziedojumi Kūrijai)
6.-8. nov. Līderu seminārs jauniešiem (1. tikšanās) 
Seminārs (8 nedēļas nogales 2 gadu laikā) notiks Rīgā, 
Mārstaļu ielā 10. Organizē: Vidzemes Katoļu jauniešu 
centrs. Informācija: vkjcentrs@gmail.com
10. nov. 11:45-13:20 Svētā Mārtiņa dienas tirdziņš 
Labdarības tirdziņš notiks Rīgas Katoļu ģimnāzijā 
(3. stāvā). Organizē: RKĢ 1.-4. klase. Visi ienākumi tiks 
ziedoti Mārtiņa fondam – organizācijai, kas palīdz ar 
leikēmiju (asins vēzi) slimiem bērniem. 



Rīgas Svētās Terēzes Romas katoļu draudze 
O. Vācieša iela 6, Rīga, LV1004, Latvija | Reģ. Nr. 90002493065
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Skolas kapelāns: Pr. Modris Lācis
Tel. (+371) 26 54 79 71 / Epasts: pr_modris@inbox.lv

Draudzes prāvests: Pr. Ronalds Melkers
Tel. (+371) 29 37 37 68 / Epasts: pravests@terezesdraudze.lv

DIEVKALPOJUMI

INFORMĀCIJA

Svētdiena Adorācija 9:50–10:50, Sv. Mise 11:00 
Pirmdiena 
Otrdiena 
Trešdiena Sv. Mise 8:15 (Laudes 7:50)
Ceturtdiena 
Piektdiena 
Sestdiena Sv. Mise (ar Laudēm) 9:00

Izlīgšanas sakramenta svinēšana notiek svētdienās 9:5010:50; 
žēlsirdības vakarā katra mēneša pēdējā piektdienā; pārējā laikā – 
pēc pieprasījuma (vēršoties personīgi pie kāda no priesteriem)

Draudzes agape – svētdienās pēc Svētās Mises (Draudzes namā)

Pastāvīgā katehēze (jauniešiem un pieaugušajiem) – svētdienās 
pēc agapes (Draudzes namā)

Labā Gana katehēzes nodarbības (bērniem vecumā no 3 līdz 9+) 
notiek svētdienās Adorācijas laikā (1. daļa) un pēc agapes (2. daļa); 
tiem bērniem, kuri netiek svētdien – ceturtdienās 17:3019:30

Grāmatu galds ir atvērts svētdienās pirms un pēc Svētās Mises 
(telpā lielajā gaitenī, pretī bīskapa Sloskāna muzejam)


