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ALFA KURSS MŪSU DRAUDZĒ 

Šī gada 29.janvārī mūsu draudzē ar Em.Dārziņa mūzikas skolas 
audzēkņu koncertu un mielastu pēc tā iesākās jau devītais Alfa kurss. 
Pēc sadraudzības pie kafijas un kliņģera, kursa prezentācijas un 
personisko liecību noklausīšanās priesteris Māris Ozoliņš runāja par 
kristietību mūsdienās un savu pieredzi Jēzū Kristū. Vakaram 
noslēdzoties, 20 cilvēki izteica vēlmi apmeklēt šo kursu. 

Pirmais Alfa kurss Sv.Terēzes no Bērna Jēzus draudzē notika 
2010.gada janvārī, otrais - pavasarī. Pēc tam trešais un ceturtais - 
2011.gadā, kad kursā, draudzīgā un jautrā gaisotnē, piedalījās 
apmēram 50 - 70 dalībnieku.  

Citā kvalitātē kursi atsākās 2012.gadā, kad pr. Māris Ozoliņš sāka 
vadīt slavēšanu, pavadot to ar ģitāras skaņām, kam pievienojās 
džamba. Pagājušogad, kad notika astotā Alfa kursa nedēļas nogale 
Ratniekos, Dievu slavējām četru ģitāru, džambas un sintezatora 
pavadījumā. 

Aicinām visus draudzes locekļus, kuri vēl nav izgājuši ALFA 
kursu, piedalīties tajā katru trešdienu plkst.19:00, aicinot līdzi arī 
savus radus un draugus! 

Katras nodarbības sākumā ir kopīga maltīte, dalībniekiem dodot 
iespēju vienam otru iepazīt. Ik nedēļu notiek lekcija, kurā tiek aplūkoti 
un skaidroti dažādi kristīgās ticības jautājumi. Pēc lekcijas ir mazo 
grupu diskusijas par lekcijā dzirdēto.  Īpaši nozīmīga ir dažādu 
viedokļu, uzskatu apmaiņa, uzticēšanās un neformāla gaisotne. Alfa 
kurss ir vieta, kur neviens jautājums nav pārāk naidīgs vai muļķīgs.  
 
ALFA kursu novērtē absolventi: 
 Esmu ļoti laimīga, ka priesteris ieteica apmeklēt Alfa kursu, jo 

mana ģimene ir ļoti satuvinājusies. 
 Esmu kļuvis savādāks cilvēks un apkārt man visi kļuvuši 

labestīgāki, ir vēlēšanās būt labākam, jo tas ir lipīgi. 
 Pirms Alfa kursa kristietība man bija garlaicīga un neizprasta, 

tagad varu saukt sevi par kristieti, ir jūtamas pārmaiņas – spēju 
uzticēties un paļauties uz Dievu, kļūstu pazemīgāks un sirdi 
pārņem arvien stabilāks miers – Dieva miers. 

 Vislabāk man patika nedēļas nogale Ratniekos, kur piedzīvoju 
Svētā Gara klātbūtni.  
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 Esmu ieguvusi sirdsmieru, uz problēmām raugos mierīgāk, 
darbojos, lūdzot Svētā Gara klātbūtni. Jūtos drošāka, 
pārliecinātāka, jo Dievs ir ar mani. 

 Jā - esmu laimīga! Esmu atradusi savu draudzi. 
 Sāku domāt par to, ka vajag nokristīties. 

 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 5.februārī Alfa kursa pirmā 
nodarbība „Kas ir Jēzus”, lektors 
– pr. Andris Kravalis. Aicinām 
pievienoties draudzes locekļus un 
ielūgt radus un draugus! Info: 
Ģirts, tel.29614492. 

 3.februārī – Sv. Blazijs, tiks dota 
svētība pret kakla slimībām.  

 5.februārī – Sv. Agate, tiks svētīta 
maize un ūdens. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par Jūsu 

ziedojumiem! 
 
 
 

 
 

RKĢ 
 

 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 

http://www.catholic.lv/

