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LABĀ GANA KATEHĒZES 

Pagājušajā gadā Žēlsirdības 
Misionāru kongregācijas 
mājā Rīgā notika "Labā 
Gana katehēzes" metodes 
apmācības seminārs tiem, 
kas vēlas strādāt ar trīs līdz 
sešus gadus veciem 
bērniem draudzēs vai 
bērnudārzos. 

Šogad arī mūsu draudzē 
plānojam rudenī uzsākt 
Labā Gana katehēzes. Kas 
tās tādas ir? 

"Labā Gana katehēze" bērnam dod iespēju iemīlēt Jēzu un pieaugt attiecībās ar Dievu, 
apgūt kristietības pamatpatiesības, iepazīt Bībeli atbilstoši savām garīgajām vajadzībām, 
gūt izpratni par Baznīcas liturģiskajām svinībām, valodu un žestiem, darboties ātrijā, kurā 
darbs un pārdomas kļūst par lūgšanu, kā arī strādāt ar materiāliem, kas veicina apceri par 
Svētajiem Rakstiem un izpratni par ticības brīnumu. "Labā Gana katehēze" ir balstīta uz 
īpašajām attiecībām starp bērnu un Dievu. 

Metodi 1954.gadā Romā sāka izstrādāt ivrita un Bībeles zinātniece Sofija Kavaleti, kurai 
kāda māte lūdza palīdzēt ievadīt ticības mācībā viņas 7 gadus veco dēlu. Savu turpmāko 
dzīvi Sofija veltīja darbam ar bērniem, turpinot pedagoģes Marijas Montessori aizsākto 
darbu pie bērnu reliģiskās audzināšanas. 

"Labā Gana katehēze" ir piemērota 3 - 12 gadus vecu bērnu katehizācijai. Bērnu apmācība 
ir veidota, ņemot vērā konkrētās vecuma grupas bērnu vajadzības pēc mīlestības, drošības 
un patvēruma sajūtas. 

Gūt priekšstatu par „Labā Gana katehēzes" telpas iekārtojumu iespējams, apmeklējot 
Žēlsirdības Misionāru kongregācijas māju Rīgā. 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 22.jūlijā aicinām pēc sv. mises 
piedalīties braucienā uz  Lēdmani, tā 
atbalstot Zilā krusta kopienas biedrus. 
Dievkalpojums  kopienā plkst. 14.00. 
Pieteikties varat pie Jāņa Logina. Visi, 
kas ir ieinteresēti piedalīties braucienā, 
tiekamies šodien pēc sv. mises 
draudzes mājā! 

 No septembra gribam uzsākt Labā Gana katehēzes mūsu draudzē. 
Sīkāku informāciju sniegsim vēlāk. Pagaidām aicinām jaunus 
cilvēkus, kas būtu gatavi palīdzēt šajā kalpošanā, pieteikties pie pr. 
Pētera. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 

 24.-29.07. nometne 12 - 16 gadus veciem bērniem „Agape”.  
 24.07.-3.08. Itālijas - Latvijas kopprojekts „Agape” 16 - 19 gadīgiem 

jauniešiem.  
 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 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + 

grēksūdzes 

         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

