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Es esmu pasaules gaisma;  

kas man seko, tas nestaigā tumsā,  
bet iegūs dzīvības gaismu (Jņ 8, 12) 

 

Šodien mūsu draudzē ir 
svētki, tiek svētīta jauna draudzes 
evaņģelizācijas šūniņa, kurā kopīgai 
Dieva pielūgsmei ir apvienojušies 
draudzes jaunieši. No 24. 
septembra katru nedēļu jaunieši 
tikās, lai apgūtu draudzes 
evaņģelizācijas šūniņu sistēmu un 
paši spētu pilnvērtīgi tajā 
piedalīties un evaņģelizēt. 

Jaunieši arī aktīvi ir 
iesaistījušies draudzes kalpošanās – 
palīdz priesteriem sagatavot bērnu 
sv. Mises, kalpo draudzes korī un 
veic citas kalpošanas. 
 

Viņi paši saka: 
„Dievam ir plāns katrai no mūsu 
dzīvēm, un pēc Jauniešu dienām 
Madridē mēs arvien vairāk ieraugām, 
cik tas ir brīnišķīgs! Dienas, ko 
pavadījām Francijā un Spānijā, bija ļoti 
skaistas. Svētceļojums bija brīnumu 
pilna Dieva dāvana mums, kurā 
guvām lielu ticības stiprinājumu.  
Mūsu šūniņa ir vēl viena skaista Dieva 
dāvana, un mēs ar prieku atsaucamies 
uz vēl daudzām jaunām idejām, ko 
Dievs ieliek mūsu sirdīs.  

Mēs aicinām visus draudzes 
jauniešus pievienoties mūsu 
evaņģelizācijas šūniņai! No sirds 
pateicamies priesterim Andrim 
Kravalim, kurš mūs pavadīja šajā 
brīnumu pilnajā ceļā, paldies sakām 
arī Ēvijai un Arnoldam, kuri mūs 
ievadīja šūniņā!”   
Draudzes evaņģelizācijas jauniešu 
šūniņas vārdā - Anna.  
No sirds sveicam visus jauniešus, 
esam pateicīgi Dievam par Viņa 
skaisto darbu mūsu draudzē un 
lūdzam Dieva svētību mūsu draudzes 
jauniešiem! 
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14.11. pirmdiena 
18:00 – slavēšana  
18:30 – Sv. Mise 
19:00 – katehēze 

 

Sv. Alberts Lielais 
15.11. otrdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise 

 

Sv. Margarita no Skotijas 
16.11. trešdiena 

07:50 – laudes 
08:15 – Sv. Mise ar skolēniem 1.-4. kl.                

 

Sv. Elizabete no Ungārijas 
17.11. ceturtdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise  
10:30 – Sv. Mise ar skolēniem 5.-12. kl. 

 

Sv. apustuļu Pētera un Pāvila 
baziliku iesvētīšanas gadadiena 

18.11. piektdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise 
08:15 – 19.00 – adorācija 

 

19.11. sestdiena 09:00 – Sv. Mise ar laudēm  

Mūsu Kungs Jēzus Kristus – 
visas pasaules Karalis 

20.11. svētdiena 

09:00 – 10:50 – adorācija + grēksūdzes 
11:00 – SV. MISE 

 

DRAUDZĒ : 
 Piektdien, 18.novembrī, Latvijas valsts svētkos aicinām adorācijas laikā 

lūgties par Latviju. Visus aicinām 1 stundu adorēt šai nodomā! 
 27.novembrī sv. Mise ar bērniem, aicinām visus bērnus kapelas priekšā. 

Kopīgi taisīsim bērnu adventu vainagu un gaidīsim Jēzus atnākšanu.  
 27.novembrī – Pirmā adventa svētdiena – sv. Mises sākumā būs adventa 

vainagu svētīšana. Jūs varat atnest savus vainagus, pasvētīt baznīcā un pēc 
sv. Mises nest mājās, lai varētu mājās kopīgi lūgties pie svētītiem vainagiem.  

RKĢ: 
 17.11., sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienu, 

plkst.10.30 svinēsim kopīgu Svēto Misi un vienosimies koncertā. 
 RKĢ aicina sirdī jaunus un atraktīvus cilvēkus darboties Jauniešu brīvā laika 

centrā! Esam atvērti visām Jūsu idejām! Diāna – 26394426. 
 Rīgas Katoļu ģimnāzijas sekretāre-lietvede vēlas īrēt 1-2 istabu dzīvokli, 

Jolanta - 26181039. 
 Rīgas Katoļu ģimnāzija meklē dienas apkopēju, Arnolds - 29474774. 
 Rīgas Katoļu ģimnāzija izīrē telpas, Arnolds – 29474774. 
 

 Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko 
kalpošanu: kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, pasūtīt sv. 
Misi, kā arī par garīgām konsultācijām u.c. 

http://www.catholic.lv/

