Mēs nevaram palīdzēt
visiem bēgļu bērniem,
bet mēs varam palīdzēt
kādiem no viņiem.
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vaigzne austrumos – tāds nosaukums izvēlēts
labdarības akcijai, kas jau otro gadu pēc kārtas
mūs aicina iepriecināt kara bēgļu bērnus. Akcijas
mērķis ir palīdzēt bērniem pasaules karstajos punktos
pēc iespējas tuvāk viņu pašreizējai dzīves vietai.
Aizvadītā gada “kurpju kastīšu” akcijas laikā sīriešu
un irākiešu bēgļu bērniem, kas patvērumu atraduši
kaimiņvalstī Jordānijā, tika aizsūtītas 3550 kurpju
kastes ar dāvaniņām. Tās ziedoja skolas, bērnudārzi,
uzņēmumu kolektīvi, draudzes un privātpersonas.
Diemžēl, bēgļu statistika joprojām ir nomācoša. Pēc
ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) aplēsēm, aptuveni
puse no kara bēgļiem pasaulē ir bērni.
Mērķis ir savākt 6000 kurpju kastes ar dāvaniņām un
nosūtīt sīriešu un irākiešu bēgļu bērniem Jordānijā,
sudāniešu bēgļu bērniem Ēģiptē un bēgļu bērniem,
kas ir ar laivām izcēlušies krastā vai izglābti Vidusjūrā,
un šobrīd patvērumu atraduši Maltas salā.
Ja lodes būtu atņēmušas TAVUS draugus...
Ja raķetes būtu iznīcinājušas TAVAS mājas...
Ja uzbrucēji būtu nogalinājuši TAVUS vecākus...
Ja TAVĀ skolā būtu iemitinājušies karavīri...
Ja TAVĀ futbola laukumā būtu paslēptas mīnas...
Ja TAVAS rotaļlietas būtu neaizsniedzams sapnis...
Ja izsalkums būtu TAVA dienišķā maize...
Ja izmisums būtu TAVS uzticamākais draugs...
Ja bailes būtu TAVA stabilākā pavadone...
Ja bezcerība būtu TAVA nolemtība...
Ja tāda būtu TAVA bērnība,
kā TU gribētu, lai citi TEV palīdz?

Kā vēl norāda akcijas organizatori, Tu NEVARI šiem
bērniem atdot pazaudēto bērnību, bet ar vienu piepildītu
kurpju kastīti Tu VARI viņu sirsniņās ienest daudz prieka.
Pirms dāvanas sagatavošanas lūdzam iepazīties ar
būtisku informāciju mājas lapā zvaigzneaustrumos.lv
(vēlamo un nevēlamo mantu saraksts, pieņemšanas
punktu atrašanās vietas, iespējas ziedot utt.).
Vāka attēls: Akcijas “Zvaigzne austrumos” logotips.

DRAUDZES NEDĒĻAS LŪGŠANA
1 Pateicamies par visām aizejošajā liturģiskajā
gadā saņemtajām žēlastībām Baznīcā un
sabiedrībā, un lūdzam, lai šogad sētais nes labus
un bagātīgus garīgos augļus jau drīzā nākotnē.
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.

AKTUALITĀTES
27. nov. 18:30-19:30 Žēlsirdības vakars (kapelā)
29. nov. Adventa vainagu svētīšana (Svētajā Misē)
28. dec. – 1. jan. Taizé Eiropas tikšanās Valensijā
Vairāk informācijas un reģistrācija (līdz 1. dec.): taize.fr
Sirsnīga pateicība visiem, kuri piedalījās ģimnāzijas
un draudzes kopīgi organizētajā sestdienas talkā!

DIEVKALPOJUMI
Svētdien Vissv. Sakr. adorācija 9:50–10:50, Svētā Mise 11:00
Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Svētā Mise 8:15 (Laudes 7:50)
Ceturtdien
Piektdien
Sestdien
Svētā Mise (ar Laudēm) 9:00

INFORMĀCIJA
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)
Rīgas Svētās Terēzes Romas katoļu draudze
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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
Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns: Pr. Modris Lācis
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