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LAIPNI LŪGTI ALFA KURSĀ 

 

Mūsu draudzē 29.janvārī atsākas ALFA kurss, jau devītais pēc kārtas, un tas ilgs līdz 
pat Lieldienām. ALFA kursā tiek ietverta informācija cilvēkiem, kuri bez ikdienas 
problēmu risinājuma vēlas ieraudzīt ko vairāk un rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas 
dzīves jautājumiem. ALFA kurss domāts arī jauniem kristiešiem un arī tiem, kuri netic 
Dieva klātbūtnei savā dzīvē. ALFA kurss palīdz draudzes locekļiem atdzīvināt savu ticību 
un iemācīties par Jēzu Kristu stāstīt citiem, kā arī atrast savu vietu un kalpošanas veidu 
draudzē.  

Tieši ALFA kurss ir satuvinājis mūsu draudzes cilvēkus, dodot iespēju vienam otru 
iepazīt arī ārpus baznīcas, izveidojot ciešas un mīlestības pilnas draudzīgas saites starp 
brāļiem un māsām Kristū. Šī ir iespēja tuvāk iepazīt mūsu draudzes aktivitātes, un 
svētdienās, atnākot uz Sv. Misi, nepaiet garām draudzes mājai. 

ALFA kursa ietvaros notiks īpaša nedēļas nogale, kad lielāka uzmanība tiks pievērsta 
Dieva Svētā Gara Personai un tā darbībai, kas ir izmainījusi mūsu draudzes cilvēku 
dzīves, un pie Dieva ir atgriezušās daudzas ģimenes. Pateicoties Svētajam Garam, pat 
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draudzes locekļi, kuri ir bijuši kristieši jau no bērnības, beidzot ir izjutuši tā darbības 
augļus savā dzīvē. 

 Īpaši aicinām visus draudzes cilvēkus, kas vēl nav izgājuši ALFA kursu, piedalīties 
atklāšanas svētkos 29.janvārī plkst.19:00, aicinot līdzi arī savus radus un draugus. 

ALFA kurss notiks katru trešdienu, sāksies plkst.19:00 ar kopīgu maltīti.  

Uz tikšanos Alfā! 
 

 
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 29.janvārī mūsu draudzē sākas 

ALFA kurss, aicinām piedalīties 
draudzes locekļus un ielūgt radus 
un draugus! Pieteikšanās 
elektroniski 
www.terezesdraudze.lv vai zvanot 
Ģirtam, tel.29614492. 

 1.februārī, mēneša pirmajā 
sestdienā, pēc sv. Mises rožu 
kroņa lūgšana draudzes 
nodomos. Aicinām piedalīties! 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par Jūsu 

ziedojumiem! 
 
 
 

RKĢ 
 27. – 31.01. – Drošības nedēļa 

 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 
Pirmdiena 10.30 
                    slavēšana 18.00 
                    sv. Mise     18.30 
                    katehēze   19.15 
Otrdiena       10.30  
Trešdiena     10.30  
Ceturtdiena 10.30  
Piektdiena    10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
Sestdiena 09.00 ar laudēm 
Svētdiena  
9.00 – Sv. Mise 
 10.00 – 10.50 adorācija+grēksūdzes 
        11:00   draudzes sv. Mise 
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