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KAIROS – ĪSTAIS LAIKS AR DIEVU UN SEVI 

No 26. līdz 28.septembrim Norkalnos, Ropažu apkaimē, notika Kairos 
rekolekcijas RKĢ vidusskolēniem. Tulkojumā no grieķu valodas “kairos” nozīmē 

“īstais laiks” vai “piemērots brīdis”. Tas bija īstais brīdis, lai pabūtu kopā ar 
citiem vienaudžiem, Dievu un sevi  nedaudz citādākā veidā kā parasti. 

Šā gada pavasarī 
daži jaunieši no 
mūsu skolas devās 
uz mūsu 

sadraudzības 
skolu Kauņā, lai 
piedalītos Kairos 

rekolekcijās, 
kuras rīkoja 
jezuīti. Tās ir īpaši 
pusaudžiem un 

jauniešiem 
domātas 

rekolekcijas, 
kurās ir iespēja 

uzdot sev jautājumu: “Kas es esmu?”, lai tālāk meklētu atbildes arī uz jautājumiem 
par to, kas manā dzīvē ir Dievs, kā es ar viņu veidoju attiecības, vai Viņš ir mans 
draugs, kādus augļus nes viņa draudzība un kas mani no Viņa šķir. 

Rekolekciju sākumā katrs tika aicināts atstāt savu pulksteni un mobilo telefonu 
speciālā kastītē, lai šajās dienās dzīvotu pēc cita laika, lai lieki nezvanītu citiem un 
ļautos piedāvātajam mirklim. Drīz vien visi aprada ar to, ka laiks netika saukts 
minūtēs vai stundās, bet rādīts ar rokām, cik garš posms, kādai nodarbei tiks 
atvēlēts. 

Daudz laika bija veltīts darbam grupās, individuālam darbam, personīgām 
liecībām, notika arī Sv. Mise, īsas katehēzes, kā arī klusuma laiks. Katram 
dalībniekam bija blociņš, kurā varēja izpildīt individuālos uzdevumus, kā arī 
pierakstīt savas izjūtas. 
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Lai palīdzētu rekolekciju vadīšanā, no Kauņas bija ieradusies franciskāņu māsa 
Gražina, kura strādā Kauņas Jezuītu skolā. Svētās Mises celebrēja skolas kapelāns 
Pēteris, bet jauniešus uzrunāja viņš un skolotāja Diāna. Par garšīgām maltītēm 
rūpējās skolotāja Iveta. Rekolekciju rīkošanā iesaistījās arī jaunieši, kuri iepriekš 
bija piedalījušies līdzīgā pasākumā Kauņā. 

Rekolekciju pēdējā dienā dalībnieki atzina, ka tas tomēr bijis vērtīgs laiks, kurā 
varēja daudz gūt un mācīties. Kāds guva pārliecību, ka Dievs jāliek pirmajā vietā, 
lai sakārtotos arī viss pārējais, citam lika aizdomāties aicinājums noņemt Dieva 
priekšā maskas, vēl citus uzrunāja klusums, slavēšanas vakars. Daudziem radās arī 
pārliecība, ka Dievs joprojām dara brīnumus. Arī šodien! 

Ilze Mežniece 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Šodien pēc sv. Mises ALFA 
komandas obligāta tikšanās 
draudzes mājā! 

 Aicinām pievienoties (aiciniet radus, 
draugus, kaimiņus) mūsu 
draudzes ALFA kursam – 9.oktobrī 
1.nodarbība „Kas ir Jēzus?”, lektors 
- mācītājs Jānis Balodis. Info: Ģirts 
tel. 29 614 492 

 Ieskats ALFA kursa rudens sesijas 
atklāšanā www.terezesdraudze.lv 

 13.oktobrī pēc sv. Mises notiks 
Draudzes evaņģelizācijas šūniņu 
atbildīgo tikšanās! 

 Pirmā sv. Komūnija mūsu draudzē paredzēta 18.05.2014. Svētdienas 
skolu vada mūsu katehēte Ruta Dzilna. Varat pieteikt savus bērnus.  

 Labā Gana katehēzes vada katehēte Ilze Terēze Gulbe. Nodarbības notiek 
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!  

 Kustība Laulāto tikšanās piedāvā rekolekcijas laulātiem pāriem 25.-27. 
oktobrim Sarkaņos. Vairāk info afišā. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 14. oktobrī – Ģēniju nedēļa 
 17. oktobrī – Vecāku diena 

 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 – 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 

http://www.catholic.lv/

