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AICINĀM UZ AGAPI! 
Mācību gads ir noslēdzies. Maija pēdējā dienā lielākā daļa skolēnu pateica 

ardievas skolai līdz 1.septembrim. Jūnija sākumā Rīgas Katoļu ģimnāzijas izlaidumā 
sveicām un vēlējām veiksmi diviem 12.klases absolventiem, kā arī suminājām devītās 
klases beidzējus, bet no klusuma O.Vācieša ielā 6 nav ne miņas. Tas tāpēc, ka laikā 
no 12. līdz 16.jūnijam RKĢ apkārtnē, pateicoties laika mašīnai, 30 bērni ir aizceļojuši 
aptuveni 2000 gadu senā pagātnē, lai kopā ar pirmajiem kristiešiem mācītos būt 
drosmīgiem, lūgties, mīlēt.  

Tādos neticamos piedzīvojumos var dalīties kristīgās bērnu vasaras nometnes 
dalībnieki un vadītāji, kuri no Jeruzalemes caur Damasku un Atēnām ceļoja uz Romu, 
iegūstot jaunus draugus, kā arī arvien labāk iepazīstot ikviena vislabāko draugu - 
Jēzu. Tā bija nometne bērniem no piecu līdz 11 gadu vecumam "Ceļojums uz Romu".  
Bet tiem, kas nav tik mazi, bet vēlas piedzīvot kopā būšanas prieku, nekas nav 
nokavēts!  

30.jūlijā RKĢ durvis vaļā vērs citai nometnei, kurā aicināti piedalīties 12 līdz 16 
gadus veci bērni. Nometne notiks Latvijas-Itālijas kopprojekta "Agape" laikā. Tā būs 
īpašs piedzīvojums, jo tās organizēšanā piedalās ne tikai latviešu, bet arī itāļu 
jaunieši. Tā būs iespēja dziļāk izprast agapes nozīmi un mācīties mīlēt citus, dalīties 
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ar viņiem tajā, kas mums pieder, kā arī vienkārši gūt prieku un nedaudz iepazīt itāļus 
un viņu kultūras bagātību.  

Vēl joprojām ir iespējams pieteikties! Papildu informācija par šo un citiem 
pasākumiem RKĢ mājaslapā www.rkgimnazija.lv 

Lai skaistiem piedzīvojumiem bagāta vasara! 
Ilze Mežniece 

 
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 23.jūnijā mūsu draudzē būs Sv. 
Jāņa Kristītāja piedzimšanas 
vigīlija, aicinām piedalīties un 
kopā svinēt! 
20.00 adorācija draudzes kapelā 
21.00 Sv. Mise 
22.00 slavēšana - grupa THE ONE 
Kā arī agape, sadraudzība pie 
ugunskura un citas jaukas lietas. 
Lūdzam agapei līdzi paņemt 
groziņus!  

 1.jūlijā pēc Sv. Mises draudzes mājā notiks dokumentālās filmas 
„Zilais Krusts” prezentācija (režisors Jānis Logins). Filma vēsta par 
Evaņģēlisko kristiešu draudzi, kura dod iespēju atgriezties 
bijušajiem cietumniekiem, alkoholiķiem, narkomāniem.. Piedalīsies 
vīri no „Zilā Krusta” un ansamblis „Ir dzīvot vērts”!  Visus mīļi 
aicinām piedalīties! 

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

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 Aicinām pieteikties mūsu skolas un draudzes Svētceļojumam Rīga – 

Zilupe – Aglona 7. – 15. augustā.  
  

 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 
O – 10.30 
T –  10.30  
C –  10.30 
P –  10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
       18.00 – 19.00 grēksūdzes 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + 
grēksūdzes 
         11.00 draudzes sv. mise 

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

