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JAUNS PRIESTERIS RĪGAS ARHIDIECĒZEI 

Priesteris Andrejs Stoklosa (Andrzej Stokłosa), Jāzepa un 
Staņislavas dēls, dzimis 1964.gada 7.maijā Oleckas pilsētā. 
Dzimtā draudze - Skapulāra Dievmātes draudze Šventajņā, 
Elkas diecēzē. Priesterības sakramentu saņēmis 2001.gada 
2. jūnijā no V.E. bīskapa Edvarda Samsela rokām.  

2001.gadā – iegūts teoloģijas maģistra grāds; no 2003. - 
2005. pēcdiploma studijas Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu 
Universitātē. 

Esmu tieši desmit gadus jaunāks par vecāko brāli un desmit 
gadus vecāks par jaunāko. Esam 3 brāļi un 3 māsas; tēvs 
aizgāja mūžībā 2009.gada 13.decembrī, mamma dzīvo 
dzimtajās mājās. 

Kopš 1996.gada esmu katoliskajā Harizmātiskajā Atjaunotnē, darbojos arī skautu kustībā. 
Ļoti patīk slēpot, burāt un staigāt pa kalniem. Kādreiz, sen atpakaļ, spēlēju šahu un 
dambreti. Šķiet, ka arī bērni un jaunieši nevairās no manas sabiedrības. 

 Uz Latviju atbraucu dalīties ticībā un to mācīties. Pagaidām mana prioritāte ir valodas 
apguve, kas nenāk viegli, bet ar Dieva un cilvēku palīdzību: ”Alleluja un uz priekšu!” :)  
 

“...Slavējiet un godiniet Kungu,  
pateicieties Viņam 
un kalpojiet Viņam  

dziļā pazemībā.” 
sv.Francisks no Asīzes “Saules dziesma” 

  
Šos svētā Franciska vārdus savulaik uzrakstīju uz primīcijas bildītēm, jo zinu, ka tikai tā var 
tuvoties Dievam un tikai tad dzīve kļūst patiesi vērtīga. Vai man tas izdodas? Visādi gadās, 
īpaši jau ar pazemību. 
 
Priesteriskās kalpošanas pieredze:  
palīdzība pastorālajā darbā :  
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sv.Jāņa Kristītāja draudzē pilsētā Kovali Oleckje un Vissv.Jēzus Sirds draudzē Pišas pilsētā. 
Vikārs 
Kristus Kalpa draudzē Elkā (1gads) 
VJM Debesīs Uzņemšanas draudzē  Filipovā (2 gadi) 
Vissv. Trīsvienības Ručanu – Nidžas draudzē (3 gadi) 
Vissv. Jēzus Sirds draudzē Suvalkos (4 gadi) 
Vissv. Jaunavas Marijas apmeklēšanas draudzē Sejnu draudzē (1 gads) 
kopš 2007.gada atbildīgais diecēzē par Atjaunotni Sv.Garā  
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 „Laulāto Tikšanās" notiks šodien, pēc 

Sv.Mises draudzes namā. Mīļi gaidām un 
aicinām pievienoties visus pārus, kuri ir 
piedalījušies "Laulāto Tikšanās" rekolekcijās 
vai izgājuši saderināto kursus. Pārrunāsim 
kādu laulāto dzīvēs aktuālu tēmu. Līdzi 
lūdzam paņemt groziņu kopīgam tējas 
galdam. Andris un Evija (tālr. uzziņām - 
29181215) 

 28.-30. septembrī svinēsim draudzes 
svētkus. Piektdien, 28.septembrī, plkst. 
18.30 sv. Mise, 29.septembrī plkst. 11.00 sv. 
Mise ar V.E. bīskapu Antonu Justu – Rīgas 
katoļu ģimnāzijas 20. gadadienu svinēšana. 
30.septembrī plkst. 11.00 sv. Mise ar pr. 
Angelo no Itālijas, pēc sv. Mises Stīgu 
kvarteta koncerts un lekcija par sv. Terēzi no 
Bērna Jēzus, un agape.  

 3.oktobrī mūsu draudzē uzsākam Alfa kursa nodarbības, info Ģirts tel.29614492 
 13.oktobrī mūsu draudzē notiks Draudzes evaņģelizācijas šūniņu seminārs visiem, kas vēlas 

tuvāk iepazīties ar šo kalpošanas veidu, 14.oktobrī pēc sv. Mises notiks eksperimentālā šūniņa 
visiem interesentiem. Laipni aicinām visus piedalīties!  

 Laulāto tikšanās aicina laulātos pārus uz rekolekcijām no 12. līdz 14.oktobrim Siguldā.  
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais Mieram tuvu u. c. grāmatas! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 29.septembrī svinēsim RKĢ 20. gadadienu.  
 Trešdienās plkst. 15.00 turpinās skolotāju lūgšanu 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; 18.00 slavēšana 
       18.30; 19.00 katehēze 
O – 10.30 
T – 10.30 skola 1.-4.kl. 
C –  10.30 skola 5.-8.kl. 
P –  28.09.  
        10.30 skola 9.-12.kl. 
        11.00 – 18.30 adorācija 
        18.30 sv. Mise 
Se – 29.09.  
        plkst. 11.00 – RKĢ jubileja 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 

         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

