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Meklē Jēzu! Lūdz Viņu! Viņš vēlas 
iemantot tevi visu pilnībā. Atdod Jēzum 
savu miesu, sajūtas, domas, atmiņas, 
saprātu, brīvo gribu, iztēli un intuīciju, vienā 
vārdā – sirdi… Viņš vēlas tieši te un tagad 
piepildīt tevi ar savu klātbūtni, īstenot tevī 
savu gribu.

Atdod Jēzum visas savas attiecības 
ar citiem cilvēkiem, ar sevi pašu, ar Dievu 
Tēvu, ar Svēto Garu, lai Viņš tās varētu 
darīt labas.

Atdod Viņam visu savu pagātni un 

nākotni, lai tev vairs nebūtu bail, un tevi 
nenospiestu vainas smagums. Atzīsti 
ikkatru savu grēku!

Atsaki ikkatrai negatīvisma izpausmei 
sevī! Pieņem Jēzu par savu Kungu, kas 
dāvā tev brīvību no visaptverošā ļaunuma.

Pateicies Jēzum, ja Viņš tevi maina un 
veido par jaunu cilvēku, ja tavas attiecības 
ar Dievu kļūst aizvien stiprākas, ja tava 
līdzdalība baznīcas dzīvē iegūst jaunas 
formas! Saki Dievam paldies par Svēto 
Garu, kas piepilda mūsu baznīcu!

Jūlijs ir lūgšanu cilvēks,kurš ik katru savas 
dzīves dienu izdzīvo kopā ar Jēzu. Lūk,viena no 

Jūlija mīļākajām lūgšanām:

„Kā iespējams mainīties?



Draudzes paziņojumi

Pirmdiena 

Otrdiena 

Trešdiena 

Ceturtdiena 

Piektdiena 

Sestdiena 

Svētdiena 

Dievkalpojumi draudzē

sv.Mise 10:30
slavēšana 18:00
sv.Mise 18:30
katehēze 19:15
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00
sv.Mise 9:00 ar laudēm
adorācija 9:30-10:50
draudzes sv.Mise 11:00
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Pr. Māris Ozoliņš - dekāns-prāvests, RKĢ direktors, 
29191335, marisozo@inbox.lv
Pr. Pēteris Alusiks - viceprāvests, RKĢ kapelāns, 
28470721, alusik@rimkat.sk

Jēzu, Tu esi mans Kungs, Tu esi 
visuvarens.”

Šajā nozīmīgajā dzīves jubilejā sveicam 
Jūliju ar Sv. Tēva Pio vārdiem:

‘’Lai Kungs vienmēr un visās lietās ir 

tavs vairogs, tavs atbalsts un tava dzīvība!’’

Draudzes vārdā prāvests
Māris Ozoliņš

31.martā plkst.9.00 kapelā aicinām pirmskolas vecuma bērnus kopā ar vecākiem piedalīties Krusta 
ceļa lūgšanā.
2.aprīlī – Alfa kursa 9.nodarbība „Vai Dievs dziedina šodien?”
5.aprīlī pēc sv. Mises Rožukroņa lūgšana draudzes nodomos.
6.aprīlī pēc sv. Mises draudzes evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo tikšanās.
12.aprīlī pēc Sv. Mises plkst. 9.00 aicinām draudzi apmeklēt Labā Gana darbnīcu.Iespēja 
iepazīties ar Labā Gana katehēzi, ar vēsturiskiem un mūsdienu tekstila rokdarbu instrumentiem  
no tekstilšķiedras iegūšanas līdz gatavam apģērbam. Īpaši tiek gaidīti draudzes cilvēki, kuri vēlas 
strādāt rokdarbus, dalīties savā pieredzē, kopā lūgties, pagatavot mīļas lietas sev un citiem. 
Palīdzēsim arī iekārtot lielās stelles, kurās tiks austas lupatu grīdsegas. Ja kādam ir vēlēšanās 
noaust savu grīdsegu u.c. lietas, var pieteikties līdz 7.04., kad tiks sagatavoti velki! Uz tikšanos Ilze, 
tālr. 29447445. Noslēgumā –agape, ar groziņiem.
Katru svētdienu 9.45-10.45 notiek Labā Gana katehēzes nodarbības bērniem no 3 līdz 6 gadiem. 
Vēl ir dažas brīvas vietas. Nodarbības tiek vadītas pēc montesori pedagoģijas –ir atbilstoši iekārtota 
telpa un sagatavoti nepieciešamie materiāli, lai visas katehisma tēmas vizuāli var redzēt un bērni 
darboties līdzi.  Nodarbības vada katehēte Ilze Terēze Gulbe, tel. 29447445. Aicinām ar nodarbībām 
iepazīties klātienē!
Gavēņa laikā katru piektdienu pēc sv. Mises plkst.10.30 draudzes Krusta ceļa lūgšana.

Ja Tev ir 7 – 10 gadi, RKĢ skolotāji un 
vidusskolēni no 2.-6.jūnijam plkst.9.00-17.00 
aicina uz bērnu dienas nometni „Esmu brīnišķi 
radīts!” Pieteikties: dianameksa@inbox.lv.

- Aicinām apmeklēt grāmatu galdu!
- Liels paldies par Jūsu ziedojumiem!


