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Alfa kurss mūsu draudzē 

 

Pirmais Alfa kurss Rīgas Svētās 
Terēzes no Bērna Jēzus Romas 
katoļu draudzē notika 2010.gada 
janvārī, otrais sākās pavasarī. Pēc 
tam trešais un ceturtais - 
2011.gadā. Katrā kursā, draudzīgā 
un jautrā gaisotnē, piedalījās 
apmēram 50 - 70 dalībnieku.  

Katras nodarbības sākumā ir 
kopīga maltīte, dalībniekiem dodot 
iespēju vienam ar otru tuvāk 
iepazīties. Ik nedēļu tiek sagatavota 
lekcija, kurā tiek aplūkoti un 
skaidroti dažādi kristīgās ticības 
jautājumi. Pēc lekcijas notiek mazo 
grupu diskusijas par lekcijā 
dzirdēto.  Īpaši nozīmīga ir dažādu 
viedokļu, uzskatu apmaiņa, 
uzticamība un neformāla 
atmosfēra. Alfa kurss ir vieta, kur 
neviens jautājums netiek uztverts 
naidīgi vai uzskatīts par muļķīgu.  
 
Kā Alfa kursu novērtē dalībnieki: 

 Esmu ļoti laimīga, ka priesteris 
ieteica apmeklēt Alfas kursu, jo 
mana ģimene ir ļoti satuvinājusies. 

 Ļoti vajadzīgi kursi, kas palīdzēja 
iepazīt pašai sevi; pēc kursiem man 
ir nopietnāka attieksme pret ticību, 
esmu palikusi atvērtāka, 
saprotošāka, stabilāka un 
pārliecināta par sevi. 

 Kursi veicina atvērtību, 
komunikāciju, atbalstu un 
sadarbību kopīgu mērķu labā, ļoti 
patika atmosfēra, pēc kursiem 
parādījās gaišs stariņš, cerība. 

 Esmu kļuvis savādāks cilvēks un 
apkārt man visi kļuvuši labestīgāki 
un ir vēlēšanās būt labākam, jo tas 
ir lipīgi. 

 Pirms Alfas kursa kristietība 
man bija garlaicīga un neizprasta, 
tagad varu saukt sevi par kristieti, ir 
jūtamas pārmaiņas – spēju 
uzticēties un paļauties uz Dievu, 
kļūstu pazemīgāks un sirdi pārņem 
arvien stabilāks miers – Dieva 
miers. 
 

Alfa kursu apmeklēšanai nav 
nepieciešama dalības maksa, bet 

dalībniekiem ir iespēja veikt ziedojumu 
maltīšu sagatavošanai 
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16.01. pirmdiena 
18:00 slavēšana 
18:30 Sv. Mise 
19:00 katehēze 

 

sv. Antonijs 
17.01. otrdiena 

07:30 laudes 
07:45 Sv. Mise 

 

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

 

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

 

Sv. Fabiāns; sv. Sebastiāns 
20.01. piektdiena 

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

 

Sv. Agnese 
21.01. sestdiena 

09:00 – Sv. Mise ar laudēm 
 

Parastā liturģiskā laika 
3. svētdiena 

22.01. svētdiena 

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

 

 
DRAUDZĒ :  
 Šodien (mēneša 3.svētdiena) pēc sv.  Mises notiks laulāto kustības tikšanās 

mūsu draudzes namā. 
 Pirmdien no rīta sv. mises nebūs. 
 Šo trešdien, 18.janvārī, plkst. 19.00 sākam jauno Alfa kursu mūsu draudzē. 

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

 No 18. līdz 25. janvārim notiks Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. 
 22.janvārī pēc sv. mises draudzes namā vokāls koncerts – Dace Balode.  
 Nākamā bērnu sv. mise 29.janvārī.  
 Aicinām grāmatu galdā iegādāties ekumenisko kalendāru 2012.gadam (par 

ziedojumiem), kā arī citas labas grāmatas un avīzes.  
RKĢ : 
 Trešdienās plkst. 15.00 priesteru mājā notiks skolotāju lūgšanu grupa.  
 

 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, mises 
intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c. 
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