Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu draudze
Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV – 1004, Latvija; www.terezesdraudze.lv
Reģ.nr. 90002493065
SEB Latvijas Unibanka
Kods UNLALV2K
LV12 UNLA 0050 0114 8194 3 LVL
LV76 UNLA 0050 0114 8195 5 EUR

12.08.2012; nr. 268

Pr.
Māris
Ozoliņš,
dekāns-prāvests,
RKĢ
direktors,
29191335,
marisozo@inbox.lv
Pr. Pēteris Alusiks, viceprāvests, RKĢ kapelāns, 28470721, alusik@rimkat.sk

AGAPE – SPĒJA DALĪTIES UN PIEŅEMT CITĀDO
No 25.jūlija līdz 3.augustam Rīgas
Katoļu
ģimnāzijā
programmas
„Jaunatne darbībā” ietvaros notika
Latvijas
un
Itālijas
jauniešu
apmaiņas
projekts
„Agape”.
Gandrīz divas nedēļas skolas
telpās skanēja dažādas valodas,
valdīja radošs gars, gaisā virmoja
vienotība un sadraudzība, jo tieši to
arī nozīmē agape.
Arī pagājušajā gadā notika līdzīgs
projekts, kura laikā abu valstu
jaunieši gatavoja tradicionālās itāļu
un latviešu spēles. Šogad galvenā
uzmanība tika pievērsta abu valstu
virtuves
noslēpumiem
un
bagātībām – jaunieši gatavoja
dažādus ēdienus, kuri pēc tam tika
fotografēti īpašam kalendāram.
Kalendārs tiks dalīts skolās,
piedāvājot dažādos svētkos gatavot
gardus itāļu un latviešu ēdienus.
Protams, pēc oficiālās daļas sekoja
arī ēdiena degustācija!
Šogad projekts bija īpašs arī tādēļ,
ka jaunieši varēja mācīties mīlēt un
pieņemt citādo – projektā piedalījās
divi
vājredzīgi
jaunieši.
Viņi
pastāstīja par to, ar kādām
grūtībām
nākas
saskarties
vājredzīgiem
un
neredzīgiem
cilvēkiem, kā arī gatavoja dažādas
neredzīgiem cilvēkiem piemērotas

spēles, kurās varēja iesaistīties
pasākuma laikā Vērmanes dārzā.
Kā uzsvēra karmelītu tēvs Vinčenco
Vakarīnu, kurš uz projekta laiku bija
ieradies kopā ar itāļu jauniešiem,
agape ir dalīšanās, vienotība,
mīlestība un sadraudzība. Viņš
aicināja jauniešus piedzīvot agapi.
Pēc projekta tā dalībnieki dalījās un
sacīja, ka daudzās situācijās un arī
grūtībās ir patiesi piedzīvojuši
vienotību un sadraudzību savā
starpā, kā arī liecināja, ka būtu
gatavi piedalīties šāda veida
projektā arī turpmāk.
Paralēli projektam skolas telpās
notika arī bērnu nometne. Ik pa
laikam bērniem bija iespēja kopā ar
jauniešiem
piedalīties
ēdienu
gatavošanā un degustēšanā, kā arī
doties ekskursijā uz Linarda Liberta
bērzu sulu darītavu. Projekta
ietvaros jaunieši apmeklēja arī
maizes ceptuvi „Lāči”, kur katram
bija iespēja izveidot savu maizes
kukulīti, bet Mērsragā jaunieši
kūpināšanai varēja gatavot zivis un
mieloties ar kūpinātām zivīm.
Kopumā jaunieši atzina, ka kopā
pavadītais laiks ir bijis auglīgs un
interesants.
Neskatoties
uz
nogurumu, jaunieši labprāt gatavoja
spēles
un
rotaļas
nometnes

bērniem. Tas nebija īpaši viegli, jo
nometnē piedalījās divi vājredzīgi
bērni, tāpēc spēles bija jāadaptē
visu spējām, kā arī īpaša uzmanība
bija jāpievērš abu vājredzīgo bērnu
iekļaušanai grupā.
Arī bērni iemīlēja atbraukušos
jauniešus, neskatoties uz valodas
barjeru
un
nespēju
vienmēr

kontaktēties ar valodas palīdzību.
Atkal varēja pārliecināties, ka ne
vienmēr ir nepieciešama valoda, lai
savstarpēji
saprastos.
Dažkārt
žesti, smaids un pasniegta roka
spēj vairāk nekā tradicionālā
valodas komunikācija.
Ilze Mežniece

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ
DRAUDZES PAZIŅOJUMI
 Trešdien,
15.augustā, P - 10.30
14.08. – SV. MISES
lieli svētki: Vissvētākās Otrdien
Jaunavas
Marijas NEBŪS!!!
Trešdien 15.08. – 18.30
uzņemšana
Debesīs. C – 10.30
Sv. Mise mūsu draudzē P – 10.30
tikai 18.30!
11.00 – 19.00 adorācija
 Sirsnīgi aicinām svinēt Se – 09.00 ar laudēm
Dievmātes
svētkus Sv – 09.30 – 10.50 adorācija + grēksūdzes
11.00 draudzes sv. mise
galvenajā
Latvijas
svētvietā Aglonā!
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu!
 Pagājušajā svētdienā jūs upurējāt Rīgas garīgajam
semināram 221,67 Ls. Liels paldies par jūsu ziedojumiem!

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA
 Lūdzam lūgšanās atbalstīt mūsu skolas un draudzes
svētceļniekus, kas dodas uz Aglonu.
• 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

