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Pagājušajā trešdienā, 8.oktobrī, mūsu draudzē notika DESMITĀ Alfa 
kursa atklāšanas svētki. Priecājamies par cilvēku lielo atsaucību 
uzaicinājumam apmeklēt šo pasākumu, uz kuru bija ieradušies vairāk 

nekā 70 cilvēku. Svētkus atklāja mūziķi - māsa un brālis Madara un Daumants 
Liepiņi, kuri sniedza brīnišķīgu klasiskās mūzikas koncertu. 

Vakara gaitā klātesošie uzzināja par Alfa kursa vēsturi un pirmsākumiem, par 
Alfa kursu Latvijā un mūsu draudzē.

Liels paldies Dignai, Aldai, Zanei un Normundam par viņu sirsnīgajām 
liecībām par  pieredzi un piedzīvoto Alfa kursā. Pateicība Dievam par Dignu, kas, 
izejot Alfa kursu, ir ‘’izkausējusi’’ sirdi attiecībās  ar līdzcilvēkiem. Pateicība Dievam 
par Aldu, kas, beidzot kursus, spēja pieņemt un izciest pārbaudījumus savā dzīvē un 
arī atrada laulāto draugu Pateicība Dievam par Zanes un Normunda ģimeni, kas 
tieši Alfa kursā ir atraduši savas otrās mājas – mūsu draudzi, un raduši piepildījumu 
dzīvē.

Ar lielu interesi noklausījāmies pr. Andra Kravaļa stāstījumu ‘’Vai dzīvē vēl ir kas 

Vai dzīvē ir vēl kas vairāk?
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> 15.OKTOBRĪ plkst. 19.00 - ALFA kursa 1.nodarbība „Kas ir Jēzus?” Aicinām 
pievienoties! Vairāk info: Ģirts, tel. 29614492

> OKTOBRIS – rožukroņa mēnesis.

> AICINĀM 2.klases skolēnus apmeklēt Svētdienas skolas katehēzes nodarbības, 

kas notiek pēc Svētās Mises katru svētdienu pēc īpašas katehēzes programmas, ko 
ir sagatavojis Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts. Pieteikties pie katehētes 
Rutas vai priestera Pētera.

> PIRMDIENĀS notiek katehēzes kurss „Bībele un Baznīca”. Plkst. 18.00 – slavēšana, 
plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 19.00 – agape, plkst. 19.15 – katehēze. Aicinām 
piedalīties!

> MŪSU DRAUDZĒ NEPIECIEŠAMS jauns Carita grupas vadītājs, vairāk info pr. 

Māris 

AICINĀM APMEKLĒT
GRĀMATU GALDU!

LIELS PALDIES PAR JŪSU 
ZIEDOJUMIEM!

vairāk?’’ Viņa  komentārs un cilvēku liecības  bija kā iedrošinājums viesiem apmeklēt 
Alfa kursu, ziedot trešdienas vakarus garīgajai izaugsmei, Dieva meklējumiem, rast 
atbildes un varbūt arī kaut ko mainīt savā dzīvē..

Protams, svinības neizpalika bez svētku mielasta un humora, bez kura Alfa 
kurss nav iedomājams.

Pateicība Dievam par Viņa vadību šajā vakarā, par kalpotājiem, kas 
nenogurstoši palīdzēja sagatavot šo pasākumu..

No sirds aicinām visus, kuri vēl nav izgājuši Alfa kursu, atnākt nākamajā 
trešdienā, 15.oktobrī, uz pirmo nodarbību „Kas ir Jēzus?” un atvest līdzi savus 
draugus, radus un paziņas!

 UZ TIKŠANOS ALFA KURSĀ!
                                                                                                         Sagatavoja Laila


