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NĀC, KUNGS JĒZU, TEVI GAIDĀM!  
 

30.novembra rītā RKĢ pildīja sveķu un 
skuju smarža – Adventa rekolekciju laikā 
skolā sākumskolas izpildījumā tapa 
Adventa vainagi. Dažādās klašu grupās 
skolēni pārdomāja to, kas ir Advents, 
kāpēc šis laiks ir nepieciešams un kā to 
izdzīvot.   
Sākumskolas skolēni gatavoja Adventa 
vainagus, kuri Svētās Mises laikā tika 
pasvētīti. Tēvs Pēteris norādīja, ka 
aizdegtās sveces ir Jēzus simbols. Tā 
simbolizē Viņa klātbūtni mūsu vidū. Pēc 
Mises 1.-4.klašu skolēni no papīra 
gatavoja Adventa sveces. Tapa 
mīlestības, cerības, miera un ticības 
svece, lai atgādinātu katram par to, kas 
šai laika visvairāk ir nepieciešams. 
5.klases skolēni apmeklēja Sv.Marijas 
Magdalēnas baznīcu, kurā tikās ar Opus 

Dei pārstāvi Dominiku. Viņš 
skolēnus aicināja apzināties, ka 
Jēzus ir it visur un ka viņš ir katra 
no mums dzīves Vadītājs. 
6.klases skolēni pārdomāja 
piedošanas tēmu. Iedziļinoties 
Rakstu vietā par farizejiem, kas 
vēlējās ar akmeņiem nomētāt 
laulības pārkāpēju sievieti, 
skolēni atklāja, cik grūti ir 
iemācīties nevienu nenosodīt un 
cik daudz ar sevi jāstrādā. Pēc 
pieņemtā Grēksūdzes 
sakramenta daudzi skolēni 

atzina, ka jūtoties kā no jauna piedzimuši. 
7.-8.klašu skolēni devās uz Sv.Jēkaba 
katedrāli, kur diakons Gunārs 
Konstantinovs viņiem parādīja dievnamu, 
aicināja ieklausīties ērģelēs, kā arī stāstīja 
par piedošanas nozīmi, aicinot piedot 
Dievam, tuvākajiem, sev un mācīties lūgt 
piedošanu par pāridarījumiem, kas 
nodarīti citiem.  9.klase un vidusskolēni 
devās pie māsām kalponēm, kur tikās ar 
teoloģijas doktori Baibu Brūderi, pēc 
tikšanās atzīstot, ka Dieva mīlestība 
pārspēj visu, pat mūsu grēkus. 
Paldies skolotājiem, vecākiem, kā arī 
Dominikam no Opus Dei, diakonam 
Gunāram un Baibai Brūderei, kas 
palīdzēja ieiet Adventa laikā! 
Lai auglīgs Adventa laiks ikvienā sirdī ! 

     Ilze Mežniece 
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Ziemassvētku dievkalpojumu laiki 

24.decembrī – Ziemassvētku priekšvakars 17.00 – bērnu sv. mise;   23.00 
25.decembrī – Pirmie Ziemassvētki 11.00 

26.decembrī – Otrie Ziemassvētki 11.00 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Šodien mūsu draudzes evaņģelizācijas 

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

 23.decembrī plkst. 15.00 draudzes mājā 
Net for God  aicina noskatīties filmu 
„Protēzisti ar tukšām rokām”,  par 
Reimondu un Pjēru Žakāriem, diviem 
priesteriem, diviem neparastiem brāļiem, 
kuri kopš 1967.gada ir veikuši tūkstošiem 
kilometru, šķērsojot visu pasauli, lai dāvātu 
atvieglojumu visnabadzīgākajiem, īpaši lepras slimniekiem. Pēc filmas – savstarpēja 
dalīšanās, lūgšanas, agape. Info: Arnolds – tel. 29474774, Inese – tel. 29121671 

 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! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 
 

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

uzsāksim skolēnu lūgšanas grupu.   
 20.decembrī skolā Ziemassvētku tirdziņš. 

 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/

