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Rīgas garīgais seminārs 

 

Šodien Kristus Karaļa svētki atgādina, 
ka mēs visi esam aicināti celt miera 
valstību, kuras veidotājs ir mūsu 
Pestītājs. To īstenojam, sekojot Viņam 
cilvēcisko un garīgo vērtību vēstīšanā 
un izplatīšanā, atbildot Viņa 
norādījumam iet un mācīt visas tautas 
(sal. Mt 28:19). 
Mēs to 
cenšamies 
darīt kā Kristus 
sekotāji, katrs 
atbilstoši 
savam 
aicinājumam 
un stāvoklim 
Viņa Baznīcā. 

Visvairāk mūs 
priecē aicinājums uz garīgo kārtu, Rīgas 
Garīgajā seminārā pašlaik mācās 31 
audzēknis. Ar prieku un lepnumu 
varam teikt, ka četri no viņiem ir nākuši 
no mūsu draudzes. 

Semināra kopiena darbojas, balstoties 
uz līdzšinējo garīgo mantojumu, kuru 
veidojuši un bagātinājuši visi semināra 
absolventi, kādreizējie pasniedzēji un 
audzinātāji. Rīgas arhibīskaps-
metropolīts Zbigņevs Stankevičs ir 

nozīmējis Rīgas Metropolijas Romas 
katoļu Garīgā semināra simtgades 
svinību darba grupu, kuras mērķis ir 
vākt un apkopot ar semināra dzīvi 
saistītus vēsturiskus materiālus, 
apzināt pieejamās fotogrāfijas un 
unikālus semināra vēsturi 
atspoguļojošus materiālus; sistematizēt 

šīs liecības 
pa 

laikmetiem 
un tēmām; 

sagatavot 
materiālus 

izstādei un 
albuma 

izdošanai; 
apkopot 

rakstiskas 
un mutiskas liecības. RGS lūdz minēto 
mērķu sasniegšanas veicināšanai 
materiālus sūtīt pa pastu vai 
elektronisko pastu 
centesimus1920@inbox.lv. Lūdz sniegt 
arī rakstveida vai mutvārdu liecības par 
seminārā piedzīvoto dažādās situācijās. 

Šodien semināru atbalstīsim ar mūsu 
draudzes ziedojumiem!

22

2 

mailto:marisozo@inbox.lv
mailto:alusik@rimkat.sk


Vissv. Jaunavas Marijas 
prezentācija templī  

21.11. pirmdiena 

18:00 – slavēšana  
18:30 – Sv. Mise 
19:00 – katehēze 

 

Sv. Cecīlija 
22.11. otrdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise 

 

Sv. Klements I 
23.11. trešdiena 

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

 

Sv. Andrejs Dung-Laks un biedri  
24.11. ceturtdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise  

 

Sv. Katrīna no Aleksandrijas 
25.11. piektdiena 

07:30 – laudes 
07:45 – Sv. Mise 
08:15 – 19.00 – adorācija 
10:30 – Sv. Mise ar skolēniem 5.-12. kl. 

 

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

Pirmā Adventa svētdiena 
27.11. svētdiena 

09:00 – 10:50 – adorācija + grēksūdzes 
11:00 – SV. MISE (bērniem, vainagu svētīšana) 

 

 
DRAUDZĒ : 
 27.novembrī sv. Mise bērniem. Kopīgi taisīsim bērnu Adventa vainagu un 

gaidīsim Jēzus atnākšanu! Lūdzu paņemt līdzi „Tava cerības grāmata”!  
 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 kopīgi lūgtos pie svētītiem vainagiem.  

 Nodibinājums Caritas Latvija aicina pieteikties dalībniekus kārtējam 
brīvprātīgo apmācības semināram, kas notiks 26.11. Rīgā, Klostera ielā 4. 

 Meklējam cilvēkus, kuri ir gatavi palīdzēt sakārtot baznīcu un palīdzēt 
sakristejā!  

 Liels paldies par Jūsu ziedojumiem mūsu garīgajam semināram!  
RKĢ: 
 RKĢ aicina sirdī jaunus un atraktīvus cilvēkus darboties Jauniešu brīvā laika 

centrā! Esam atvērti visām Jūsu idejām! Diāna – 26394426. 
 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/

