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Tev ir iespēja uzdāvināt Ziemassvētku brīnumu 

vientuļai māmiņai ar diviem maziem bērniem! 

 

 19.decembrī plkst.12:00 

RKĢ 4.stāva gaiteņos 

Ziemassvētku labdarības tirdziņā 

 

piedalies ar pašu gatavotiem  

skaistiem, garšīgiem un praktiskiem 

labumiem! 

 

vai 

 

Nāc un iegādājies 

 pašu gatavotus skaistus, garšīgus un 

praktiskus labumus !  

 

 

Visus tirgoties gribētājus aicinām pieteikties 

dalībai tirdziņā pie saviem audzinātājiem. 

 
Ko mēs varam dāvināt Kristum? 

Viņam pieder viss, arī mūsu sirdis. 

Vai Viņs zina, kā mēs iedomājamies Viņa piedzimšanu 

Bētlemē? 

  

Radi kopā ar vecākiem vai draugiem Bētlemīti un no 13. 

līdz 17.dcembrim atnes to uz skolu (audzinātājam vai 

sk.Diānai) Tas varbūt maketiņš, zīmējums, aplikācija...  

  

No atnestiem darbiem izveidosim izstādi „Toreiz 

Bētlemē” un no izstādes fotogrāfijām – grāmatzīmes. 

 

    Neslinko! Dāvā prieku! 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Šodien mūsu draudzes 
evaņģelizācijas šūniņu 3 gadu 
pastāvēšanas svinības. Pēc sv. Mises 
agape, sadraudzība, slavēšana, 
dalīšanās, kopīgas lūgšanas.. 
Sirsnīgi aicinām piedalīties un 
iesaistīties! 

 18.decembrī plkst. 19.00 Alfas 
kursa noslēguma svinības! 

 
 Ziemassvētku sv. Mises: 
 

24.decembrī  
plkst. 17.00 bērniem un    ģimenēm    
plkst. 23.00 pusnakts (Ganiņu) sv. Mise 

 
25.decembrī  

plkst. 11.00 Kristus dzimšanas svētku sv. Mise 
 

 Oblātes varat saņemt grāmatu galdā!  
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 No pagājušā gada novembra līdz šā gada decembrim ir iznākuši 12 

žurnāli "CILVĒKI KALNĀ". Katrā žurnālā lasāma apcere par kādu 
svētuma aspektu. Par vairākiem no viņiem žurnālā lasāmi garāki, 
izsmeļoši raksti. Tagad visi 12 žurnāli ir pieejami iesaiņoti skaistā 
mapītē. Mēs būsim ļoti priecīgi, ja Jūs uzskatīsiet, ka šie žurnālu 
komplekti var noderēt Jums pašam savā bibliotēkā vai arī 
dāvināšanai cilvēkiem, kurus vēlaties iepriecināt ar skaistu un 
saturīgu dāvanu. 

 Liels paldies par Jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 19.12. Labdarības Ziemassvētku tirdziņš. Ziemassvētku koncerts. 
 20.-21.12. Skolotāju rekolekcijas 

 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/

