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VENI SANCTE 
Šodien, 1.septembrī, lūdzam Svētā Gara dāvanas nākamajam 

mācību gadam visiem mūsu draudzes skolēniem, skolotājiem un 
ģimenēm. Sv. Mises laikā aicinām skolēnus īpašai Dieva svētības 

saņemšanai 
 

Pirmdien, 2.septembrī, Rīgas Katoļu 
ģimnāzijā ar sv. Misi svinīgi atklāsim 
jauno 2013./14. mācību gadu, sv. Misi 
plkst. 10.30 celebrēs V.E. Msgr. Zbignevs 
Stankevičs. Lūdzam arī Jūsu lūgšanu 
atbalstu, lai visas dāvanas, ko Dievs 
mums dāsni dod, tiktu izmantotas.  

Mūsu skolas darbs ir ne tikai 
izglītības jomā, bet arī kristīga 
audzināšana, kas ved pie dziļas 
vienotības ar Jēzu un Viņa Baznīcu ar 
mērķi formēt stabilas un nobriedušas 
personības, kas būtu spējīgas ienest kristīgās vērtības mūsdienu 
sabiedrībā. Šim nolūkam kalpo arī garīgi pasākumi skolā. Šajā mācību 
gadā iesākam arī jauno skolēnu rekolekciju sistēmu, kas palīdzēs 
personīgi uzrunāt konkrētu cilvēku.   

Esam pateicīgi Dievam par mūsu skolas skolēnu skaita pieaugumu. 
Otro gadu pēc kārtas atveram divas paralēlās pirmās klases. Mūsu 
kolektīvā ir arī jauni skolotāji. Ir daudz jaunu ideju un kopā ar skolēnu 
ierašanos skolā noteikti nāks jauns prieks un noskaņojums darbam. Par 
to visi lūdzamies un aicinām katru cilvēku ar labu sirdi pievienoties 
mums! 

pr. Pēteris Alusiks,  
RKĢ kapelāns 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 
 Ar jauno mācību gadu iesākam arī 

bērnu gatavošanos Pirmās sv. 
komūnijas pieņemšanai. 
Svētdienās pēc sv. Mises notiks 
Svētdienas skola bērniem no 
draudzes, kas mācās citās skolās. 
Svētdienas skolu vadīs mūsu 
katehēte Ruta Dzilna. Varat 
pieteikt savus bērnus. Pirmā sv. 
Komūnija mūsu draudzē ir 
paredzēta 18.05.2014. 

 Iesāksim arī Labā Gana katehēzes, kuras vadīs skolotāja Ilze Gulbe. 
Nodarbības notiks svētdienās: bērniem no 6 līdz 9 gadiem plkst. 
9.30; bērniem no 3 līdz 6 gadiem no plkst. 12.30. Sirsnīgi aicināti 
pieteikt savus bērnus!  

 9.septembrī atsākas draudzes katehēze, 18.00 - slavēšana, 18.30 – 
sv. Mise, 19.00 – katehēze. 

 ALFA kursa komandas apmācība 14.septembrī no plkst.10.00 līdz 
14.00 Āgenskalna baptistu baznīcā, Mārupes ielā 14. Aicināti 
piedalīties visi draudzes locekļi, kas gatavi kalpot ALFA komandā šā 
gada rudenī (oktobris-decembris). Pieteikties pie Ģirta tel.: 
29 614 492 

 15.septembrī pēc sv. Mises notiks visu draudzes evaņģelizācijas 
šūniņu dalībnieku tikšanās – agape, lekcija, dalīšanās! Aicinām 
piedalīties! 

 29.septembrī pēc sv. Mises Svētceļojuma Stirniene – Aglona 
dalībnieku salidojums.  

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Rīgas garīgajam semināram pagājušajā svētdienas kolektē Jūs 

upurējāt 250,54 Ls un 50,- €. Viņu vārdā liels paldies par jūsu 
ziedojumiem! 

 
RKĢ 

 2.septembrī jaunā mācību gada atklāšana plkst. 10.30 ar sv. Misi 
„Veni Sancte” un Msgr. Zbigneva Stankeviča vizitācija.  

 No 3.septembra sākam arī skolēnu rekolekcijas. Lūdzam jūsu 
lūgšanu atbalstu! 

 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 – Veni Sancte 
O – 10.30 - 3. un 4. kl. rekolekijas  
T – 10.30 – 2.AB kl. rekolekcijas 
C – 10.30 – 1.AB kl. rekolekcijas 
P –  10.30 
        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/

