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AICINĀM CIEMOS !
Ir klāt pēdējais 

aktīvais aizejošā mācību 
gada mēnesis. Ir pavadīts 
raibs un bagāts mācību 
gads, bet vēl nekas nav 
beidzies! Rīgas Katoļu 
ģimnāzijā šis mēnesis ir 
„karsts” ne tikai tiem, 
kuriem uz papēžiem min 
eksāmeni, bet arī 
pasākumu ziņā.  

 RKĢ pārstāvji 
maija sākumā viesojās Adro 
Madonna della Neve skolā Itālijā, 
kas ir mūsu sadraudzības skola. Tur 
notika īpašs festivāls, kurā Adro 
skolas skolotāji, skolēni un viņu 
vecāki labdarības tirdziņā vāca 
līdzekļus RKĢ atbalstam. Ir dīvaini, 
bet tai pat laikā patīkami apzināties, 
ka kaut kur tik tālu ir kāds, kurš ar 
prieku ir gatavs mūs atbalstīt un 
kopā strādāt, rūpējoties par to, lai 
pēc skolas beigšanas sabiedrība 
bagātinātos ar aktīviem pilsoņiem 
un pārliecinātiem kristiešiem. 

No 18. līdz 21.maijam mūs 
apciemo Adro Madonna della Neve 
skolas 5.klašu skolēni un viņu 
skolotāji, kuri vēlas iepazīt Rīgu, bet 

jo īpaši RKĢ un tās skolēnus. Tā ir 
lieliska iespēja abu skolu bērniem 
paplašināt savu redzesloku un 
atvērties pretī otram, kurš nāk no 
citas kultūras, runā citā valodā, bet 
tai pat laikā ir vienots ar mums 
ticībā. 

26.maijā aicinām visus uz RKĢ 
Atvērto durvju dienu, kura notiks no 
plkst.11 līdz 15. Atvērto durvju dienā 
ne tikai iepazīstināsim ar savu skolu, 
bet arī piedāvāsim dažādas spēles 
Arkādijas parka un skolas teritorijā, 
būs iespēja piedalīties dažādās 
darbnīcās un meistarklasēs RKĢ 
teritorijā, kā arī uzzināt par mācībām 
un dzīvi RKĢ.  

Plānojot jūnija aktivitātes, 
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aicinām vecākus pieteikt 7 līdz 10 
gadus vecos bērnus dienas 
nometnei „Ceļojums uz Romu”, kurā 
iepazīsim pirmo kristiešu gaitas. 

Papildu informāciju par šiem 
un citiem gaidāmajiem pasākumiem 
meklējiet mūsu mājaslapā 
www.rkgimnazija.lv. 

  
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

  Sestdien, 26.maijā, plkst. 18.30 
aicinām svinēt Vasarsvētku 
priekšvakara Misi. Kopā lūgsimies 
par Svēta Gara dāvanām mūsu 
draudzei un skolai. Pēc tam AGAPE! 

 Grēksūdzes: piektdienās no plkst. 
18.00 līdz 19.00, svētdienās pirms 
sv. Mises un arī  citā laikā pēc 
vienošanās ar priesteri.   

 Maijs ir mēnesis, kas veltīts 
Vissvētākajai Jaunavai Marijai. 
Katru dienu pēc sv. mises kopā lūgsimies litāniju.   

 „Laulāto Tikšanās" pāru ikmēneša tikšanās notiks šodien pēc Sv. Mises 
draudzes namā.  

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu –varat iegādāties Mieram tuvu un citas 
labas grāmatas garīgajai attīstībai.  

 Izdevniecības "Kala Raksti" H. E. de Balagera grāmatas „Kad garām iet 
Kristus”, kurā apkopotas "Opus Dei" dibinātāja homīlijas, atvēršanas svētki - 
25.maijā pl. 18.00 mūsu draudzes mājā. Tikšanās ar prelatūras "Opus Dei" 
pārstāvjiem un īss priekšlasījums par svēto Hosemariju Eskrivu, muzikāls 
sveiciens u.c. 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 17. – 20. maijs viesojas sadarbības skolas Madonna della Neve sākumskolas 

skolēni no Adro, Itālija. 
 26. maijs – Atvērto durvju diena 
 30. maijs – Pavasara ekskursijas 
 9. jūnijs – 9. un 12.klases izlaidums 
 12. – 16. jūnijs – Vasaras nometne „Ceļojums uz Romu” bērniem no 7 līdz 10 

gadu vecuma.  

 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 

 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P –  10.30, 18.00 slavēšana 
       18.30, 19.00 katehēze 
O – 10.30 
T –  10.30 (skola 1.-4.kl.) 
C –  10.30 
P –  10.30 (skola 5.-12.kl.) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija 
         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.rkgimnazija.lv/
http://www.catholic.lv/

