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Katrs lai dod tā,  
kā iesaka sirds.

(2 Kor 9, 7)



Dažādas labdarības akcijas ir viens no veidiem, 
kā varam realizēt Jēzus sludināto un praktizēto 
tuvākmīlestību. Kādas no tām tiek organizētas 

spontāni, kad ir radusies ārkārtas situācija; citas  – 
periodiski, kādos svētkos vai laika posmā; vēl citas – 
pastāvīgi, bez piesaistes īpašai situācijai vai laikam.
Protams, Jēzus mūs aicina uz tādu tuvākmīlestību, 
kur “labā roka nezina, ko dara kreisā” (Mt 6, 3). Tomēr 
tas nenozīmē to, ka tiem, kuri vēlas labdarībā iesaistīt 
arī citus, ir jāiztiek bez plānošanas vai pat reklāmas. 
Jo plašāk par šādām akcijām ir zināms, jo drīzāk tās 
var sasniegt savu mērķi un panākt lielāku labumu.
Viena no šādām klusām iniciatīvām, kura ir pelnījusi 
daudz plašāku atpazīstamību, ir nesen izveidotais 
praktisko lietu apmaiņas portāls draudzedraudzei.lv. 
Paši veidotāji to apraksta sekojoši: Šeit tu vari dalīties, 
saņemt, palīdzēt un aizvest. Cilvēkiem savā draudzē, citās 
draudzēs un visiem labas gribas cilvēkiem. Tuvumā un 
tālumā. Bez maksas un no sirds. Šī interneta vietne ir 
tapusi katoļu Baznīcā projekta grupā, sadarbojoties lajiem 
un garīdzniekiem. Dalība šeit ir uz brīvprātības pamata, 
visas lietas un darbi ir bez maksas. Draudzedraudzei.lv 
dara iespējamu to, ka došana/saņemšana var notikt 
arī ārpus mūsu ierastā paziņu loka. Dalīšanās ar dzīvei 
nepieciešamām lietām un palīdzību, iepazīstoties ar 
vietnē jau ievietotajiem sludinājumiem vai ievietojot 
savus, paver pilnīgi jaunus ceļus tuvākmīlestībai. Kā 
21. gadsimtā pienākas, lai kļūtu par portāla lietotāju, 
ir jāsaņem elektronisks uzaicinājums no draudzes 
prāvesta, kāda atbildīgā vai arī sazinoties ar vietnes 
administratoru, atverot portālu. Pēc reģistrēšanās 
tālākais ir atkarīgs vienīgi no mūsu sirds apmēriem…



1 Pateicamies par visiem, kuri, paklausot Kristus 
aicinājumam, ir piekrituši dalīties tajā mazumā, 
kas viņiem pieder, un lūdzam, lai mēs iemācāmies 
patiesā kristīgā mīlestībā ietvert arī tos cilvēkus, 
kuri nav mūsu radi, draugi, kaimiņi vai kolēģi.

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, 
īpaši uzticot, Dievs, Tavai apredzībai Alfa kursa 
nedēļas nogales sekmīgu un auglīgu norisi.

Jautājumi pārdomām:

1) Kādas emocijas manī izraisa doma par dalīšanos  
ar cilvēku, kam ir nepieciešama mana palīdzība, bet 
kurš nav mans radinieks, draugs, kaimiņš vai kolēģis?
2) Kuras no tām lietām, prasmēm un iespējām, kas 
pašlaik ir manā rīcībā, labāk noderētu kādam citam?

DRAUDZES NEDĒĻAS LŪGŠANA

AKTUALITĀTES

Vāka attēls: portāla draudzedraudzei.lv logotips

10. nov. 11:45-13:20 Svētā Mārtiņa dienas tirdziņš 
Visi tiek aicināti iepirkties labdarības tirdziņā, ko 
organizē Rīgas katoļu ģimnāzijas 1.-4. klase. 
Norises vieta – Rīgas Katoļu ģimnāzijas 3. stāvs. 
Ienākumi tiks ziedoti Mārtiņa fondam. Informācija par 
šo labdarības organizāciju: martinafonds.lv.



Rīgas Svētās Terēzes Romas katoļu draudze 
O. Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004, Latvija | Reģ. Nr. 90002493065
Konts: SEB banka, UNLALV2X | LV76 UNLA 0050 0114 8195 5

Draudzes prāvests: Pr. Ronalds Melkers
Tel. (+371) 29 37 37 68 / E-pasts: 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 9:50-10:50; 
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); 
bērniem, kuri netiek svētdien – ceturtdienās 17:30-19:30; pieteikties 
pie katehētes Ilzes Gulbes (tel. 29 44 74 45); pateicamies vecākiem 
par līdzdalību ar nodarbībām saistīto izdevumu segšanā

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


