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Ir sācies Alfa kurss mūsu draudzē
Alfa kurss ilgs 10 nedēļas, līdz pat
Lieldienām.
Tas
notiks
katru
trešdienu, un Jums ir vēl iespēja
pieteikties uz nodarbībām, aicināt sev
līdzi draugus un radus. Alfa kursu
apmeklēšanai nav nepieciešama
dalības maksa, lai gan kursa vadītāji
var
lūgt
ziedojumu
maltīšu
sagatavošanai.

nedēļas nogale, kad lielāka uzmanība tiks
pievērsta Dieva Svētā Gara Personai un
tā darbībai. Tad visi tuvāk iepazīsies un
iegūs jaunus draugus, ar kuriem būs
iespēja tikties arī ārpus baznīcas, un visā
pilnībā varēs izpausties Alfas raksturīgie
elementi - sadraudzība, slavēšana un
pielūgsme,
aizlūgšanas,
diskusijas,
jautrība un atpūta.

Katrs kursa vakars iesāksies
plkst.19:00 ar kopīgu maltīti, grupas
dalībniekiem dodot iespēju vienam ar
otru iepazīties. Ik nedēļu tiks
sagatavota lekcija, kurā tiks aplūkoti
un skaidroti dažādi kristīgās ticības
jautājumi. Pēc lekcijas mēs dalīsimies
mazās grupās, kurās notiks diskusijas
par lekcijā dzirdēto. Alfa kurss ir vieta,
kur neviens jautājums nav naidīgs vai
muļķīgs.

Pēc Alfa kursa noklausīšanās jaunie
kristieši
varēs
sagatavoties
sakramentiem, pievienoties kādai no
draudzes evaņģelizācijas šūniņām vai
iesaistīties baznīcas kalpošanā. Kurss
palīdzēs
arī
draudzes
locekļiem
atdzīvināt savu ticību un iemācīties par
Jēzu Kristu stāstīt citiem.

Alfa kursa ietvaros notiks īpaša

Alfa kurss ir ekumēnisks un to
atbalsta luterāņu, katoļu, baptistu un
citas kristīgās konfesijas.

30.01. pirmdiena

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

Sv. Jānis Bosko
31.01. otrdiena

07:30 laudes
07:45 Sv. Mise

1.02. trešdiena

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

Kunga prezentācija svētnīcā
2.02. ceturtdiena

07:30 laudes
07:45 Sv. Mise

Sv. Blazijs
3.02. piektdiena

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

4.02. sestdiena

09:00 – Sv. Mise ar laudēm
pēc - rožukronis

Parastā liturģiskā laika
5. svētdiena
5.02. svētdiena

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

DRAUDZĒ :
 Pirmdien no rīta sv. Mises nebūs. Seminārā notiks priesteru konference.
 Trešdienās plkst 19.00 turpinās Alfa kurss mūsu draudzes namā. Visi mīļi
aicināti pievienoties! Vairāk info – Ģirts tel. 22334451
 Šodien plkst.17.00 kopienas Chemin Neuf, Net for God tikšanās mūsu
draudzes mājā, filma “Vārda zobens”. Visi laipni aicināti piedalīties!
 Rīgas sv. Jēkaba katedrāles jaunieši ielūdz 18.februārī plkst. 21.00 uz Deju
vakaru. Vairāk info pie ziņojuma dēļa.
 Grāmatu galdā: ekumenisks kalendārs 2012, Mieram tuvu u.c.
RKĢ :
 Trešdienās plkst. 15.00 priesteru mājā notiek skolotāju lūgšanu kopiena.
 Nedēļas nogale jauniešiem: Tikšanās tēma JUSTIES BRĪVAM. Ja esi 15 - 25
gadus jauns, piedāvājam brīvi izvēlēties pavadīt kopā ar mums savas
brīvdienas 4.-5.februārī. Tiekamies plkst 12:00 viesu mājā Alejas (15 km no
Rīgas, Ķekavas pag.) Tev būs iespēja: slavēt, piedalīties nodarbībās, spēlēs un
diskusijās, dzirdēt liecības un pašam liecināt.. Dalības maksa 7,- LVL. Līdzi
jāņem guļammaiss, čības. Sīkāka informācija: 27118328 - Baiba
 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.

