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AICINĀM BĒRNUS TUVĀK PIE JĒZUS 
Mīļie draudzes locekļi! 
Jūtot lielu atbildību Dieva priekšā par bērnu kristīgo audzināšanu, mēs visi, kas 
kalpojam un strādājam draudzē un skolā, cenšamies izskaidrot saviem audzēkņiem 
Dieva valstības noslēpumus viņiem saprotamā valodā. Šodien es gribētu jūs informēt 
un piedāvāt jums, vecāki, mūsu draudzes pasākumus jūsu bērniem.  
Tāpat kā iepriekšējos gados arī šajā mācību gadā turpināsim svētdienas skolu. 
Skolotāja – katehēte Ruta Dzilna vadīs svētdienas skolu tiem draudzes bērniem, kas 
mācās citās skolās un pieder mūsu draudzei. Nodarbības notiks katru svētdienu pēc 
sv. Mises skolā – jaunajā korpusā 308.kabinetā.  
Šogad sākam jaunu projektu mūsu draudzē - Labā gana katehēzes. Kā jau agrāk 
informēju, šīs katehēzes ir piemērotas pirmsskolas vecuma bērniem – no 2,5 līdz 6 
gadiem. Tas ir pirmais līmenis. (Ar laiku mēs gribam turpināt arī otro un trešo līmeni.) 
Labā gana nodarbības vadīs māsa Baiba Brūvele no Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas 
Marijas māsu kalpoņu klostera Ķīpsalā. Viņai ir nepieciešamā izglītība un pieredze, 
vadot Labā gana katehezes savā draudzē. 
Labā gana nodarbības notiks katru svētdienu pēc sv. Mises, izņemot mēneša pēdējo 
svētdienu, kad būs bērnu mise (ar nelieliem  izņēmumiem): 
9., 16. un 23. septembrī –  LG katehēzes;  30. septembrī būs draudzes 
svētki, tādēļ bērnu mise pārcelta uz    7. oktobri. 
14. un 21. oktobrī –   LG katehēzes;  28. oktobrī – bērnu mise. 
4., 11., 18. novembrī –   LG katehēzes;  25. novembrī – bērnu mise 
2., 9., 16., un 23. decembrī – LG katehēzes;  30. decembrī – bērnu mise 
6., 13. un 20. janvārī –   LG katehēzes;  27. janvārī – bērnu mise 
3., 10. un 17. februārī –   LG katehēzes;  24. februārī – bērnu mise 
3., 10., 24. un 31. martā (Lieldienas) – LG katehēzes; 17. martā – bērnu mise 
7., 14. un 21. aprīlī –   LG katehēzes;  28. aprīlī – bērnu mise, 1.sv. kom.  
5., 12. un 19. maijā –   LG katehēzes;  26. maijā – bērnu mise 
Labā gana katehēzes notiks mūsu bērnudārza telpās jaunajā korpusā 2. stāvā. Tā ir 
piemērota telpa, kur taisām ātriju - bērnu lūgšanas stūrīti ar visām vajadzīgajām 
mantām. Ceram, ka drīz uzsāksim Labā gana katehēzes arī bērnudārza bērniem.  
Vecāki drīkst būt klāt bērniem, var pavadīt laiku ar citiem vecākiem, kamēr bērni 
nodarbojas ar katehēzi. Un var pēc vadītājas ieteikumiem palīdzēt sagatavot kādus 
priekšmetus, kas vajadzīgi katehēzei.  
Labā gana katehezēm ir vajadzīgs arī kāds palīgs.  Ja kāds no jums jūt savā sirdī 
gatavību brīvprātīgi iesaistīties un pastāvīgi piedalīties, pēc sarunas ar vadītāju var to 
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darīt! Visas aktivitātes bērniem ir bezmaksas! Mēs pieņemsim visus bērnus bez 
izņēmumiem. Tomēr, ja kāds no jums grib, var brīvprātīgi ziedot konkrēti šim 
nodomam vai draudzes kolektē sv. Mises laikā.  
Aicinu jūs visus pievienoties lūgšanai par visiem draudzes un skolas pasākumiem! Lai 
Dievs svētī mūsu kopienu! 

      Pr. Pēteris Alusiks 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 9.septembrī pēc sv. Mises draudzes 

evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo un 
līdzatbildīgo tikšanās.  

 10.septembrī atsākas draudzes 
katehēzes nodarbības (18.00 
adorācija un pielūgsme, 18.30 sv. 
Mise, 19.30 katehēze). 

 3.oktobrī mūsu draudzē uzsākam 
Alfas kursa nodarbības, info Ģirts 
tel.29614492 

 Vidzemes jauniešu dienas 2012 
notiks no 21. līdz 23.septembrim Alūksnē.  Jebkurš, kurš vēlas iesaistīties 
Vidzemes Jauniešu dienu organizēšanā vai jebkādā citā veidā tās atbalstīt, var 
rakstīt uz e-pastu: vkjcentrs@gmail.com. Ietērpsimies Kunga priekā! Dalībnieki no 
draudzes var pieteikties pie pr. Pētera.  

 Laulāto tikšanās aicina laulātos pārus uz rekolekcijām no 12. līdz 14.oktobrim 
Siguldā.  

 RARZI aicina katehētus uz semināru 21. līdz 23.septembrim. Vairāk afišā. 
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais Mieram tuvu u. c. 
 Prelatūra Opus Dei nodibināja studentu viesnīcu. Vairāk info afišā.  
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  

 
RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 

 Pirmdien, 3.septembrī, plkst. 10.30 sv. Misē atklāsim jauno mācību gadu.       
Sv. Misi celebrēs Msgr. Zbigņevs Stankēvičs, arhibīskaps - metropolīts.  

 Trešdienās plkst. 15.00 turpinās skolotāju lūgšanas grupa. 
 Piektdienās plkst. 14.30 – 15.00 sākumskolas skolēnu adorācija. 
 

 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 skola 1-4 
C –  10.30 skola 5-9 
P –  10.30 skola 10-12 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 

         11.00 draudzes sv. mise 
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