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Augsti godātie Latvijas Bīskapi, Priesteri un Diakoni, dārgā Dieva tauta! 

 
„Mirusi tā diena, kura aiziet bez ticības” – dzejnieks Andrejs Eglītis rakstīja 

komponistei Lūcijai Garūtai. Tā ir ticība Dievam, kurš mūs ir radījis, atbrīvojis no grēka 
varas un svētdarījis; ticība Viņa gādībai un vadībai ikdienā, arī tagad, kad vēlā rudens un 
ziemas mēneši raisa bažas par iespējām nodrošināt siltumu vai samaksāt par to mūsu 
dzīvokļos un mājās; ticība labā uzvarai pār ļaunumu arī tad, kad it kā pieaug netaisnība un 
dažāda veida vardarbība; ticība nākotnei, kas atrodas Dieva izstieptajās rokās pretī mums, 
saviem bērniem. 

Rīgas Garīgā semināra kolektīvs dzīvo ar šādu ticību un aug tajā, īpaši tikko 
aizsāktajā Ticības gadā. Pašlaik pie mums mācās 26 semināristi, kuri aktīvi iesaistās 
kristīgās ticības liecināšanā un padziļināšanā. Mums ir prieks par diviem jauniem 
pasniedzējiem: pr. Modri Lāci un pr. Juri Zarānu, kuri bagātina fakultāti ar savām 
zināšanām un pastorālo pieredzi. Mēs gatavojamies starptautiskai teoloģiskai konferencei, 
kas paredzēta Ticības gada ietvaros (14.-16.martā), lai vēlreiz pārdomātu mūsu ticības 
skaistumu, spēku un prieku. 

Tomēr, lai samaksātu siltuma apgādes tēriņus un pasniedzēju algas, mēs lūdzam 
Jūsu finansiālo atbalstu pārliecībā, ka īsta un praktiska mīlestība šādā veidā piepilda 
ticību, dod tai stingrību, iedarbīgi vērš to uz Dievu, kas tiek meklēts, gribēts, mīlēts un 
pieņemts mīlestībā. Šāda darbīga ticība ļauj mums gatavot ceļu citiem pie Dieva, kurš 
atklāj dzīves nozīmi un dod tai piepildījumu: „Ticīgs kas Dievam – aiziet šķēpa galā: Tas 
taisa ceļu – mūsu laikiem ceļu,” rakstīja Andrejs Eglītis. Ar savu atbalstu Rīgas Garīgajam 
semināram Jūs gatavojat šo ceļu ne tikai Baznīcas, bet arī tautas un atjaunotas sabiedrības 
nākotnei. 

Sirsnīga pateicība par šoruden semināram saziedotajiem dārzeņiem un augļiem. 
Lūdzam atbalstīt mūs arī ar šo Kristus Karaļa svētku kolekti. 

 
Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra 
audzēkņu un pasniedzēju vārdā, 
        Pr. Pauls Kļaviņš 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 
 Šodien pēc sv. Mises draudzes 

evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo un 
līdzatbildīgo tikšanās draudzes mājā! 

 Izdevniecība Kala Raksti Ticības gadā izdos 
jaunu žurnālu „Cilvēki kalnā”. Ar svēto 
piemēriem mums palīdzēs padziļināt ticību 
un tuvoties Dievam.  

 Caritas Latvija piedāvā  iespēju iesaistīties 
pasākumā „Ziedot cietumniekiem”. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais 
Mieram tuvu u. c. grāmatas! 

 Šodienas kolekti upurēsim Rīgas Garīgajam semināram. Liels paldies par jūsu 
ziedojumiem! 

 2.decembrī pēc sv. Mises draudzes jaunieši aicina uz tikšanos – atvērtā šūniņa, agape, 
improvizācijas teātris, mēmais šovs un citas jaukas lietas! Gaidām jauniešus! 

 9.decembrī pēc sv. Mises draudzes mājā šūniņu tikšanās. Visi laipni aicināti 
piedalīties! 

 
RKĢ 

 Trešdienās plkst. 16.00 turpinās skolotāju lūgšanas grupa un ceturtdienās plkst. 15.00 
uzsāksim skolēnu lūgšanas grupu.   

 30.novembrī skolā notiks visu skolēnu rekolekcijas, lūdzam jūsu lūgšanu atbalstu! 
Turpinājums Jūrmalā ar skolotāju rekolekcijām. 

 7.decembrī kopā ar vecākiem dekorēsim klases Ziemassvētkiem. 
 Rīgas Katoļu ģimnāzija meklē vakara apkopēju, info: Arnolds – tel. 29474774. 

 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 –  10.30 (skola 9.-12.kl.) 
        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/

