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Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
Kā ik gadu no 18. līdz
25. janvārim tiek svinēta Lūgšanu
nedēļa par kristiešu
vienotību. Tās laiks
1908.gadā tika
izraudzīts
simboliski –
lūgšanu nedēļa
sākās apustuļa
Pētera svētkos un
noslēdzās dienā,
kad tiek pieminēta apustuļa Pāvila
atgriešanās. Svēto Rakstu
lasījumus, lūgšanu un pārdomu
tekstus šai nedēļai kopīgi izraugās
un sagatavo Pontifikālā padome
kristiešu vienotības veicināšanai un
Baznīcu ekumeniskās padomes
komisija “Ticība un Konstitūcija”.

Pie šā gada Lūgšanu nedēļas par
kristiešu vienotību materiāla
strādājusi darba grupa,
kurā piedalījās pārstāvji
no Polijas Romas katoļu
Baznīcas, pareizticīgās
Baznīcas, kā arī
veckatoļu un
protestantu ekleziālajām
kopienām.
Šī gada pārdomu
pamatā ir zaudējuma un uzvaras
tēma. Tās ir balstītas uz apustuļa
Pāvila mācību Korintas draudzei, kurā
viņš runā par mūsu laicīgās dzīves
nepastāvību salīdzinājumā ar to
ieguvumu, ko mums sniedz Kristus
uzvara Lieldienu noslēpumā.

23.01. pirmdiena

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

sv. Francisks de Sals
24.01. otrdiena

07:30 laudes
07:45 Sv. Mise

Sv. apustuļa Pāvila atgriešanās
25.01. trešdiena
Sv. Timotejs un sv. Tits
26.01. ceturtdiena

07:50 laudes
08:15 Sv. Mise ar skolēniem
07:30 laudes
07:45 Sv. Mise

Sv. Andžela Meriči
27.01. piektdiena

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

Sv. Toms no Akvīnas
28.01. sestdiena

09:00 – Sv. Mise ar laudēm

Parastā liturģiskā laika
4. svētdiena
29.01. svētdiena

09:30 – 10:50 adorācija + grēksūdzes
11:00 SV. MISE

DRAUDZĒ :
 Pirmdien no rīta sv. mises nebūs.
 Trešdienās plkst. 19.00 notiek Alfa kurss mūsu draudzes namā. Visi mīļi
aicināti pievienoties! Vairāk info – Ģirts tel. 22334451
 Šodien pēc sv. mises draudzes namā vokāls koncerts – Dace Balode.
 Kopienas Chemin Neuf, Net for God tikšanās notiks š.g. 29.janvārī, šoreiz
plkst. 17.00 sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā. Skatīsimies filmu
“Vārda zobens”. Visi laipni aicināti piedalīties!
 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 notiek skolotāju lūgšanu grupa.
 24.01. Rīgas Katoļu ģimnāzijas sākumskolas skolēni dosies mācību ekskursijā
„Lauksaimniecības profesijas”. Atklāsim kaut ko jaunu par laukiem un lauku
darbiem..
 27.01. jauniešu brīvā laika centrā „Katakombas” notiks karnevāls. Jautrība
garantēta!
 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, sv. mises
intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c.

