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JAUNA VIESNĪCA MĀCĪTIES GATAVIEM STUDENTIEM
Jaunos un topošos studentus bieži nomāc rūpes par personīgās dzīves savienošanu

ar mācībām. Attālāku novadu un ārvalstu studentiem nozīmīgs jautājums ir sava dzīves
vieta. Katrs ilgojas pēc sava stūrīša, kurā var gan atpūsties, gan sakopot domas mācībām.
Turklāt kristīgie studenti vislabprātāk uzturas ticīgu vienaudžu kompānijā. Taču ne vienmēr
dienesta viesnīcās pastāv šādas iespējas.
2012.gada 1.oktobrī Rīgā Baložu ielā 6 durvis vērs uz kristīgām vērtībām balstīta
studentu viesnīca „Āgenskalns.” Tās dibinātāja ir nevalstiskā organizācija Baltijas Izglītības
un Kultūras Attīstības Biedrība, kas smēlusies iedvesmu no daudziem pozitīviem piemēriem
pasaulē. Projekts sācies 2009.gadā, un viesnīcai izvēlēta ēka, kas atrodas galveno
universitāšu un augstskolu tuvumā. Aptuveni piecpadsmit minūtēs kājām var aiziet līdz
Rīgas Tehniskās Universitātes studentu pilsētiņai un arī līdz topošajai Latvijas Universitātes
studentu pilsētiņai, savukārt sabiedriskais transports ļauj ērti nokļūt pilsētas centrā.
Viesnīcas ēka iepriekš tikusi izmantota birojiem, tādēļ tagad tā pilnībā rekonstruēta.
Lai gan tajā ir tikai četri stāvi, ir iebūvēts lifts, kas svarīgi personām ar kustību
traucējumiem. Studentu viesnīca paredzēta 16 iemītniekiem - viena trīsvietīga un 13
vienvietīgas istabiņas. Papildus ir mācību istaba, datorklase, dzīvojamā telpa, ēdamzāle un
kapela, kur tiem, kas vēlēsies, ik dienas būs iespēja apmeklēt svēto Misi.
Studentu viesnīcas galvenā koncepcija ir mājīgas un draudzīgas ģimenes gaisotnes
veidošana, veicinot cilvēcisko un profesionālo attīstību. Tiks radīti apstākļi tam, lai studenti
kļūtu par augstas klases profesionāļiem un labākiem cilvēkiem, dodot pievienoto vērtību ne
vien uzņēmumiem vai iestādēm, bet visai sabiedrībai kopumā. Baltijas Izglītības un Kultūras
Attīstības Biedrība šajās telpās piedāvās iespēju apmeklēt dažādus kursus, tajā skaitā arī
kristīgi izglītojošus un mācību programmas. Kristīgi izglītojošās aktivitātes uzticētas Opus
Dei prelatūrai, kas ir Romas katoļu baznīcas organizācija un kuras uzdevums ir sekmēt
svētuma meklēšanu pasaulēs vidū..
Studentu viesnīcas ēkai apkārt ir arī nožogota teritorija. Pagaidām to ir iespējams
izmantot dārza svētku, sporta un izklaides pasākumu rīkošanai. Nākotnē Baltijas Izglītības
un Kultūras Attīstības Biedrība iecerējusi izbūvēt blakus vēl vienu ēku jauniešu centram, lai
veicinātu dažāda vecuma jauniešu izaugsmi.
Baltijas Izglītības un Kultūras Attīstības Biedrības projekts ir īstenots gan ar savu
finansējumu, gan piesaistot Latvijas un ārvalstu ziedotāju līdzekļus. Uzturēšanās maksa ir
155 lati vai 220 eiro par mēnesi, šajā cenā iekļauta numuru uzkopšana, gultas veļas maiņa,
brokastis visam mēnesim un 20 maltītes (pusdienas vai vakariņas). Sīkāka informācija
pieejama pa telefonu 29579682 vai pagaidu mājas lapā www.sauleskalnsuc.lv . Piesakoties
var izmantot formu http://goo.gl/eYZu5 .
Var cerēt, ka šis pozitīvais piemērs dos pamudinājumu arī citām organizācijām
aktīvāk pievērsties jauniešu dzīves problēmu risināšanai.

pr. Alberto Sánchez León, prelatūra Opus Dei

DRAUDZES PAZIŅOJUMI
 Šodien pēc sv. Mises draudzes

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ
P – 10.30; 18.00 adorācija..
18.30; 19.00 katehēze
O – 10.30
T – 10.30 1.-4.klasēm
C – 10.30 5.-8.klasēm
P – 10.30 9.-12.klasēm
11.00 – 19.00 adorācija
Se – 09.00 ar laudēm
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes
11.00 draudzes sv. Mise

evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo un
līdzatbildīgo tikšanās.
 10.septembrī atsākas draudzes
katehēzes nodarbības.
 16.septembrī pēc sv. Mises visi, kas
vēlas iesaistīties kalpošanā Alfas
kursā, tiekas draudzes mājā!
 28. - 30.septembrī svinēsim
DRAUDZES SVĒTKUS!
Piektdien, 28.septembrī,
plkst. 18.30 sv. Mise
Sestdien, 29.septembrī, plkst. 11.00 sv. Mise ar V.E. bīskapu Antonu Justu –
Rīgas katoļu ģimnāzijas 20.gadadienas svinēšana
Svētdien, 30.septembrī, plkst. 11.00 sv. Mise ar pr. Angelo no Itālijas,
pēc sv. Mises lekcija par sv. Terēzi no Bērna Jēzus (draudzes namā) un agape.
 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.
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais Mieram tuvu u. c. labas grāmatas!
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!
RKĢ
 29.septembrī svinēsim RKĢ 20.gadadienu!
 Trešdienās plkst. 15.00 turpinās skolotāju lūgšanu grupa.
 Piektdienās no plkst. 14.30 līdz 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

