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Algis Gudaitis SJ 

Priesteris Algis Gudaitis ir dzimis 1963. 
gada 23.novembrī  ciematā Skersabalis,  
Prienai novadā, Lietuvā. Ģimenē ir 6 bērni - 
viena māsa un pieci brāļi. Vēl viens no 
brāļiem Aldonas arī ir jezuītu priesteris.  

1984.gadā pēc vidusskolas un 
kalpošanas Padomju armijā Algis mēģināja 
iestāties oficiālajā garīgajā seminārā Kauņā, 
bet KGB apspiešanas dēļ viņa lūgums netika 
akceptēts līdz pat 1989.gadam. 1986.gada 
11.jūnijā viņš iestājās Jezuītu ordenī, bet 

slepenībā, jo Lietuvā, tāpat ka Latvijā visi ordeņi un kongregācijas bija 
aizliegtas. Tajā laikā sāka studēt pie jezuītiem filosofiju, arī slepenībā. 
1989.gada septembrī tika uzņemts oficiālajā seminārā priesteriem 
Kauņā un 1993.gadā pabeidza filosofijas un teoloģijas studijas. 
1990.gada 26.jūlijā deva pirmos solījumus Jezuītu ordenī. Par priesteri 
tika iesvētīts 1992.gada 13.jūnijā. 1993.gada augustā tika nosūtīts uz 
Boston Collage, ASV, kur ieguva maģistra grādu reliģiskajā audzināšanā. 
No 1996.gada līdz 2003.gadam kalpoja kā skolas kapelāns Jezuītu 
ģimnāzijā Viļņā. 2003.gada aprīlī salika pēdējos solījumus Jēzus 
sabiedrībā. 2004.gada martā tika nosūtīts uz Šaulai, lai strādātu kā 
noviciāta meistars Lietuvas-Latvijas Jezuītu noviciātam. Šo kalpošanu ir 
pildījis līdz šim laikam.  

Jezuītu ordenis ir izplatīts visā pasaulē definētās provincēs. 
Lietuva un Latvija pieder pie vienas Jezuītu provinces ar nosaukumu 
Lietuvas – Latvijas province. Šīs provinces jezuītiem ir plāni dibināt 
Jezuītu kopienu Rīgā un meklēt, kur Jezuīti varētu strādāt un palīdzēt 
ar savu kalpošanu baznīcai Latvijā. Algis Gudaitis SJ ir atbraucis uz 
Latviju (2013.gada 2.oktobrī), dzīvo pie Rīgas Katoļu ģimnāzijas un 
Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes, un mācās latviešu valodu. 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Pirmdien, 21.oktobrī, plkst.19.30 
katehēzes tēma „Kristīgās morāles 
jautājumi”. 

 Trešdien, 23.oktobrī, plkst.19.00 
ALFA kursa 3.nodarbība „Kā es varu 
būt pārliecināts par savu ticību?”. 
Vēl var pievienoties ALFA kursam, 
aiciniet radus, draugus, kaimiņus 

 Pirmā sv. Komūnija mūsu draudzē ir 
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.  

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Paldies par jūsu ziedojumiem! 

 
RKĢ 

 23.oktobrī – Skolas rožukroņa lūgšana 
 25.oktobrī – Rudens ekskursijas 
 1.novembris – Garīgā pēcpusdiena skolotājiem 
 8.novembris – Labdarības Mārtiņdienas 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 – 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/

