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SKOLĒNU REKOLEKCIJAS RKĢ SĀKUMSKOLĀ 
Šo mācību gadu iesākām ar jaunām skolēnu rekolekcijām. Otrdienu veltījām  3. un 4. 

klasei, trešdienu - 2. A un 2. B klasei un ceturtdienu -  1.A un 1.B klasei.  
 

Galvenā rekolekciju doma 3. un 4. klasei bija atjaunot attiecības ar Jēzu caur grēku 
nožēlu un grēksūdzi. Lai to īstenotu, mēs pārdomājam un Sv. Mises laikā arī izspēlējām divus 
fragmentus no Lūkasa Evaņģēlija – par sievieti, kas meklē pazaudēto grasi, un par grēcinieci, 
kas ar asarām Jēzus priekšā nožēloja grēkus un saņēma Dieva piedošanu. Pēc Sv. Mises kopā 
lūdzāmies, lai saņemtu Dieva piedošanu par grēkiem. Katoļticīgiem bija iespēja pieņemt arī 
grēksūdzes sakramentu. Pēc kopīgām pusdienām – agapē, kurā mācījāmies dalīties, spēlējām 
spēli „Mezgls”. Tās būtība ir sajust, ka dzīvot bez grēka ir daudz vieglāk un labāk. Noslēgumā 
izveidojām sirds puzzli, kurā katrs bērns ierakstīja savus iespaidus par rekolekcijām. Lūk, dažas 
no skolēnu pārdomām: 
„...es šodien iemācījos to, ka Dievs ir tas, kas mūs atpiņķerē  no šī ļaunuma mezgla, kurš neļauj 
mums iepazīt Dievu pilnībā..” 
„es iemācījos, kad ir grēks, tos vajag izsūdzēt un nebaidīties.” 

Otrās klases rekolekciju nosaukums: mēs gatavojamies pirmās sv. Komūnijas 
pieņemšanai. Ievadā centāmies saprast, cik lielu dāvanu Dievs katram no mums ir sagatavojis: 
Viņš vēlas mums dot Sevi pašu! Mēs taču gatavojamies pirmās Sv. Komūnijas saņemšanai, kur 
pats Dievs caur priestera lūgšanām Sv. Misē nāk pie mums un vēlas iemājot mūsu sirdīs! Lai 
atbildētu uz šo lielo Dieva mīlestību, katrs 
skolēns apņēmās kaut ko upurēt un sv. 
Misē šo upuri pievienoja Kristus upurim. 
Mēs arī pārdomājam, kā pareizi sagatavot 
savu prātu, sirdi un „vēderu” Sv. 
Komūnijai. Prātu sagatavosim, mācoties 
mūsu ticības patiesības no „Īsā katoļu 
katehisma”, kas mums tika uzdāvināts. 
Sirdi sagatavosim ar grēksūdzi un grēku 
nožēlu. Vēderiņu sagatavosim ar 
Euharistisko gavēni –  neēdot vienu stundu 
pirms Sv. Mises. Mēs visi apņēmāmies cītīgi 
gatavoties, lai mācību gada beigās varētu 
sagaidīt Kristus atnākšanu sirdīs – pirmo 
Sv. Komūniju.  

5.septembrī notika pirmo klašu 
rekolekcijas par tēmu Dievs ir tepat. Iepazīstinājām pirmklasniekus ar baznīcu kā Dieva namu 
un mūsu namu. Bērniem bija iespēja aptaustīt lietas, kuras priesteris izmanto dievkalpojumu 
laikā, pienākt pie altāra, saprast, kas ir tabernākuls, biktskrēsls u. c. Bērni uzdeva dažādus 
jautājumus, uzzināja, kā baznīcā sveicināt Dievu, kā uzvesties, un kopā lūdzās. Bija laiks arī caur 
dažādām kustībām un spēlēm sadraudzēties un saprast savu vietu baznīcā. Pēc Sv. Mises un 
pusdienām bērni šodien piedzīvoto attēloja zīmējumā.  

pr. Pēteris un  
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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 Terēze 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 - formācija (pr. Māris), 
dalīšanās! Formācijas turpinājums – 16.septembrī plkst. 19.00. 
Žozefa Bastēna lekcija par evaņģelizāciju. Aicinām piedalīties un 
iesaistīties! 

 20.septembrī no 18.00 līdz 20.00 adorācijas vakars! 
 20.-22.septembrī rekolekcijas „Uzvarēt negatīvas, depresīvas domas 

un sajūtas: 3. daļa" Vada Žozefs Bastēns sv. Terēzes draudzes namā. 
Sākums: piektdien 9.00, noslēgums: svētdien 17.00. Dalības maksa 
15 lati (ēdienreizes iekļautas). Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 
29455267 (Ilze).  

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

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Paldies par jūsu ziedojumiem! 

 
RKĢ 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P –  10.30; 18.00 slavēšana 
        18.30; 19.00 katehēze 
O – 10.30   
T – 10.30 – 1.-4. kl. 
C – 10.30 – 5.-8. kl. 
P –  10.30 – 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 



 10.09. – rekolekcijas 6. un 7.klasei; 12.09. – rekolekcijas 8. un 
9.klasei; 26.-28.09. – rekolekcijas 10.-12.klasei. 

 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

 

http://www.catholic.lv/

