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Kas ir Alfa kurss? 

Alfa kurss ir iespēja ikvienam 
iepazīt kristīgo ticību iknedēļas 
nodarbībās, kuras visā pasaulē ir 
apmeklējuši vairāk nekā 17 miljoni 
cilvēku.  

Tas ir domāts īpaši tiem, kuri  
• vēlas iepazīt kristietību; 
• ir jauni kristieši; 
• nesen pievienojušies draudzei; 
• vēlas atsvaidzināt pamatzināšanas 
kristīgajā ticībā. 

Alfa kurss ir 15 nodarbību cikls, 
kas cilvēkus atraktīvā un praktiskā formā 
iepazīstina ar kristīgās ticības pamatiem. 
Tā ir koncentrēta un efektīva informācija 
cilvēkiem, kuri bez ikdienas problēmu 
risinājuma vēlas ieraudzīt ko vairāk un 
rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas 
dzīves jautājumiem. Tas adresēts arī 
tiem, kuri netic Dieva klātbūtnei savā 
dzīvē, kā arī jauniem kristiešiem un tiem, 
kuri šaubās par savu piederību Kristīgajai 
Baznīcai. Alfa kurss arī būtiski palīdz 
draudzes locekļiem atdzīvināt savu ticību 
un iemācīties par Jēzu Kristu stāstīt 
citiem, kā arī atrast savu vietu un 
kalpošanas veidu draudzē.  

Pasaulē Alfa kursi notiek jau 26 
gadus. Tie aizsākās Lielbritānijā, 
Londonā, Bromtonas Svētās Trīsvienības 
anglikāņu draudzē 1977.gadā ar mērķi 
prezentēt kristīgās ticības 

pamatprincipus jaunā kristietiskā, 
neformālā veidā.  

1990. gadā, kad dibinātājs Nikijs 
Gambels (Nicky Gumbel) uzņēmās 
vispārējo Alfa kursu pārraudzību, Alfa 
bija centrālais baznīcu dzīves notikums. 
Tas bija tāpēc, ka Nikijs šādi bija 
izveidojis īpaši piemērotu metodi 
kristīgās mācības kompleksa apgūšanai.  

Alfa kurss 90.-jos gados aktīvi sāka 
izplatīties Apvienotajā Karalistē, pēc tam 
arī citur pasaulē. Pakāpeniski, atklājot 
veidu, kā korekti un precīzi atbildēt uz 
jautājumiem par kristīgo ticību 
nepiespiestā veidā, arvien vairāk šo 
kursu sāka piemērot dažādas baznīcas un 
kustības. Šobrīd pasaulē ir 33 500 
organizēto Alfa kursu grupu 163 valstīs 
un tās pārstāv liels skaits dažādu 
konfesiju.  

Latvijā Alfas kurss aizsākās 
2005.gadā. Šobrīd visā Latvijā notiek 
apmēram 70 Alfas kursi, kurus katru 
gadu apmeklē apmēram 2500 
dalībnieku. Alfas kursu organizators ir 
fonds „Alfa Latvija”. Fondu dibinājušas 
luterāņu, katoļu un baptistu draudzes, 
kas šobrīd ne vien rīko Alfas kursus, bet 
arī atbalsta citas baznīcas šo kursu 
vadīšanā un jaunu Alfas programmu 
ieviešanā. 
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9.01. pirmdiena 
18:00 slavēšana 
18:30 Sv. Mise 
19:00 katehēze 

 

10.01. otrdiena 
07:30 laudes 
07:45 Sv. Mise 

 

11.01. trešdiena 
07:50 laudes 
08:15 Sv. Mise ar skolēniem 

 

12.01. ceturtdiena 
07:30 laudes 
07:45 Sv. Mise  

 

Sv. Hilārijs 
13.01. piektdiena 

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

 

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

Parastā liturģiskā laika 
2. svētdiena 

15.01. svētdiena 

10:00 – 10:50 adorācija + grēksūdze 
11:00 SV. MISE 

 

 
DRAUDZĒ : 
  
 Rīt sākas parastais liturģiskais laiks, betlemīte var palikt baznīcā līdz 

2.februārim – Sveču dienai (Kunga prezentācija templī) 
 Svētdien, 15.janvārī (mēneša 3.svētdiena), pēc sv.  Mises notiks laulāto 

kustības tikšanās mūsu draudzes namā. 
 Šodien pēc sv. Mises Alfas komandas tikšanās. 
 18.janvārī plkst. 19.00 sākam jauno Alfa kursu mūsu draudzē. Pieteikties var 

elektroniski mūsu mājaslapā www.terezesdraudze.lv vai zvanot Ģirtam tel. 
22334451. Visi mīļi aicināti piedalīties! 

 18. – 25.janvārī lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. 
 Nākamā bērnu sv. Mise 29.janvārī. 
 Aicinām grāmatu galdā iegādāties labas grāmatas un avīzes savai garīgajai 

dzīvei. 
 
RKĢ : 
 Pirmdien, 9.janvārī, skolā notiks Zvaigžņu dienas svinēšana.  
 

 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. 
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