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RGS rektora vēstule 
 

Augsti godātie Latvijas bīskapi, priesteri un diakoni, dārgā Dieva tauta! 
Noslēdzot ticības gadu, Kristus Karaļa svētkos pateiksimies Jaunavai Marijai 

un Latvijas aizbildnim svētajam Meinardam par mīlestību, kas dod mums spēku 
pārvarēt grūtības un soli pa solim mūsu zemē stiprināt Dieva Vārdu un Baznīcu. 
Pateicība Dievam, kas semināra inspektoru un ekonomu priesteri Viktoru Stulpinu 
iecēlis par bīskapu Liepājas diecēzē. Lai Svētais Gars viņu stiprina un vada šajā 
atbildīgajā kalpošanā, jo nu daudz vairāk darbu gulstas uz viņa pleciem. 

Ar prieku atceramies pirms 20 gadiem notikušo svētīgā pāvesta Jāņa Pāvila 
II vizīti Latvijā, līdz ar kuru mūsu zemē tika atjaunota svēta Meinarda kults. 120 
gadi kopš godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna dzimšanas tika svinīgi atzīmēti ar 
pasākumiem un ārzemju delegāciju ierašanos. Šie ticības liecinieki mums palīdz ar 
atjaunotu dedzību kalpot Dieva tautas labā. 

Rūpes par četriem 
pirmā kursa semināristiem 
un viņu 16 brāļiem tāpat 
rosina prieku. Redzam, kā 
Dievs svētī viņu sirdis un 
dod cerību viņu dvēseļu 
skaidrībai un spēkam. Tas 
viņiem būs nepieciešams, 
ejot tālākās gaitas mūsu 
Karaļa un Augstā Priestera 
Jēzus pēdās. 

Ar lielu pateicību 
saņēmām Jūsu sagādātos 
zemes augļus. Taču kā jau 
katru gadu, ieejot drēgnajā 
rudens un ziemas noskaņā, 
apkures rēķini un 
pasniedzēju algas aizvien raisa bažas. Finansiāli grūtajos Latvijas apstākļos 
daudziem nav viegli un tādēļ turpinās iztikas meklējumi svešās zemēs. Tas, 
savukārt, samazina draudžu locekļu skaitu. 

Lūdzam atbalstīt mūsu semināristus viņu centīgajās studijās. Pateicības 
lūgšanas par Jums no viņu skaidrajām sirdīm noteikti sasniegs Jēzus Sirdi, kurā 
mājo visa pilnība un mīlestība, kurā mēs ar saviem ikdienas priekiem un rūpēm 
esam iekļauti. 
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Tā kā nākamā gada sākumā notiks pāreja uz citu naudas vienību, sirsnīgi 
lūdzam ziedojumus iesniegt līdz decembra vidum. 

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgā semināra audzēkņu un pasniedzēju 
vārdā -  

pr. Pauls Kļaviņš 
 
 
 
 
 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Rīt, 18.novembrī, valsts svētkos 
vakara sv. Mise un katehēze 
nenotiks. Sv. Mise tikai plkst. 10.30.   

 Trešdienās mūsu draudzē turpina 
notikt  Alfa kurss.  

 24.novembrī, Kristus Karaļa svētkos 
vāksim kolekti Rīgas garīgajam 
semināram. Liels paldies viņu vārdā 
par Jūsu ziedojumiem!  

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Paldies par jūsu ziedojumiem! 

 
RKĢ 

 29.11. klašu rotāšana, plkst. 19.00 
aizlūgums kapelā. 

 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/

