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NOSLĒPUMAINĀ SVĒTDIENAS SKOLA…  
 

Sestdienās skola ir klusa un mazliet 
noslēpumaina – tā pēc 24.novembra 
tikšanās atzina otrklasnieki. Kāpēc viņi 
nāca uz skolu sestdien? 

Otrā klase mūsu skolā ik gadu ir īpaša 
– tie ir bērni, kuri gatavojas pirmo reizi 
iet pie dievgalda, pieņemt Jēzu 
Vissvētākajā sakramentā. Parasti 
viņiem pievienojas arī draudzes 
svētdienskolnieki un tie vecāko 
sākumskolas klašu skolnieki, kuri mūsu 
skolā mācās pirmo gadu un vēl nav 
bijuši pie dievgalda.  

Tikšanos, uz kuru viņi ieradās kopā ar 
vecākiem, sākām ar lūgšanu kapelā – 
piedalījāmies Svētajā Misē, lūdzāmies 
laudes jeb rīta lūgšanu ar psalmu 
vārdiem. Kunga mīlestības un svētības 
stiprināti devāmies uz atsevišķu 
nodarbību bērniem un vecākiem – 
vecāki kopā ar skolas kapelānu 
priesteri Pēteri īsumā pārdomāja 
pestīšanas vēsturi un sakramentu 
izcelsmi, bet bērni vispirms iepazinās 
ar sv. Terēzes draudzes 
svētdienskolniekiem un kopīgi 

pārdomāja, kas ir Advents, kāpēc visu šo mācību gadu varam dēvēt par lielu Adventu. 

Pēc stundas devāmies pie vecākiem, lai kopīgi atrisinātu krustvārdu mīklu un izlemtu, kā 
izskatīsies katras ģimenes šī gada Adventa ceļš pie Jēzus silītes. 
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Iepazinuši mazliet labāk viens otru un šī gada īpašo noskaņu, teicām ardievas. Nākama 
tikšanās reize plānota 16.februārī. 

māsa Meinarda 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Šodien pēc sv. Mises draudzes jaunieši 

aicina uz tikšanos – atvērtā šūniņa, agape, 
improvizācijas teātris, mēmais šovs un 
citas jaukas lietas! Gaidām visus jauniešus! 

 9.decembrī sv. Misē dziedās Rīgas Garīgā 
semināra vokālais ansamblis.  

 9.decembrī mūsu draudzes evaņģelizācijas 
šūniņas aicina visus uz sadraudzību – pēc 
sv. Mises draudzes mājā agape, lekcija (pr. 
Māris), liecības.. 

 Aicinām vecākus palīdzēt bērniem 
izvēlēties adventa apņemšanās un kopā ar viņiem censties tuvoties Dievam, gaidot 
Jēzus dzimšanas svētkus, kopīgi lūgties pie ģimenes adventa vainaga. 

 Svētdien, 16.decembrī, pēc sv. Mises baznīcā notiks Latvijas Universitātes jauktā kora 
„Dziesmuvara”  koncerts. Diriģents Aivis Greters. Visi laipni lūgti! 

 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! 
 Rīgas Garīgajam semināram jūs pirms nedēļas kolektē upurējat 473,73 Ls. Liels 

paldies viņu vārdā par jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 Trešdienās plkst. 16.00 turpinās skolotāju lūgšanas grupa un ceturtdienās plkst. 15.00 

uzsāksim skolēnu lūgšanas grupu.   
 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/

