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LABĀ GANA DARBNĪCAS ATKLĀŠANA  

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJAS TELPĀS 
 

Labā Gana darbnīcā turpmāk plānotas:  
Labā Gana katehēzes 
nodarbības bērniem 
no 3 gadu vecuma. 
Apmācības 
programma, kas 
paredzēta 3 līdz 12 
gadus veciem 
bērniem ar mērķi 
sagatavot viņus 
Pirmajai Svētajai 
Komūnijai un 
iestiprināšanas 
sakramentam. 
Nodarbības notiek  
īpaši sagatavotā telpā 
- ātrijā, kas 
tulkojumā nozīmē - 
baznīcas priekštelpa 
– ar domu bērnu 
sagatavošana ieiešanai Baznīcā. Pati programma balstās uz Bībeli, Liturģiju un Svēto Misi, 
izmantojot montesori apmācību. 
LGk nodarbības Sv.Terēzes no Bērna Jēzus draudzes bērniem notiek svētdienas rītos no plkst. 

9.45 līdz plkst. 10.45. 

Darbnīca ir plānota arī kā semināru vieta katehētiem un svētdienas skolu skolotājiem pieredzes 

apmaiņai un metodisko materiālu gatavošanai. Reizi divos mēnešos tiks organizēti praktisko 

darbu semināri atbilstoši Baznīcas gada svētkiem. Šos seminārus varēs apmeklēt ne tikai 

katehēti, bet ikviens, kurš vēlas pagatavot telpu noformējumus, dāvanas, atklātnītes u.c. lietas 

atbilstoši Baznīcas liturģiskajam gadam un svētkiem. 

Darbnīcas telpā tiek gaidīti draudžu cilvēki, kuri vēlas gatavot rokdarbus, dalīties ar savu 

pieredzi, kopā lūgties, pagatavot mīļas lietas sev un iepriecināt citus. Būs arī iespēja piedalīties 

mākslas un rokdarbu semināros un pulciņos: ”Rokdarbi cauri gadsimtiem”, piedalīties darbnīcā 

”Neesmu gleznotājs - bet mākslinieks”, „Leļļu darbnīcā” gatavot lelles un iestudēt ludziņas,  

„veidot maketus”,  kā arī gatavot suvenīrus un dāvanas. Ar visām apmācības programmām varēs 

plašāk iepazīties Labā Gana darbnīcas informācijas stendā – (pie darbnīcas durvīm) un mājas 

lapā www.labaisgans.lv vai pie Ilzes Terēzes Gulbes.  
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Darbnīca varēs būt arī kā ekskursijas vieta, kur iepazīties ar ātriju un Labā Gana katehēzi, kā 

arī rokdarbu darbnīcu, kur varēs redzēt tekstila rokdarbu instrumentus no senatnes līdz 

mūsdienām, arī senās un mūsdienu rokdarbu tehnikas, būs iespēja arī izmēģināt kādu no tām..  

“Labā Gana darbnīcas” veidotāja ir katehēte, Labā Gana katehēzes koordinatore Latvijā, 
mājturības un vizuālās mākslas skolotāja, Sv. Marijas Magdalēnas draudzes locekle Ilze Terēze 
Gulbe. Vairāk informāciju par šo darbnīcu var iegūt, zvanot pa tālruni 29447445, vai rakstot 
igulbe@gmail.com, tuvākajā laikā būs pieejama mājas lapa www.labaisgans.lv   

 
 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Šodien pēc sv. Mises plkst. 12.15 
draudzes evaņģelizācijas šūniņu 
atbildīgo tikšanās. 

 29.janvārī mūsu draudzē sākas 
ALFA kurss, aicinām piedalīties 
draudzes locekļus un ielūgt radus 
un draugus! Ja vēlaties kalpot 
Alfā, lūdzu, piesakieties pie Ģirta! 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par Jūsu 

ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 15.01. – Vecāku padomes sēde 
 20.01. – Garīgā pēcpusdiena 

skolotājiem 
 23.01. – Sapulce vecākiem par skolēnu vērtēšanu 
 27. – 31.01. – Drošības nedēļa 

 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 
Pirmdiena 10.30 
                    slavēšana 18.00 
                    sv. Mise     18.30 
                    katehēze   19.15 
Otrdiena       10.30  
Trešdiena     10.30  
Ceturtdiena 10.30  
Piektdiena    10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
Sestdiena 09.00 ar laudēm 
Svētdiena  
9.00 – Sv. Mise 
 10.00 – 10.50 adorācija+grēksūdzes 
11:00   draudzes sv. Mise 
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