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Mums nevajadzētu palikt vieniem pašiem. Nevajadzētu baidīties no citiem. 
Ja spējam iekļauties kādā lielā, labā darbā, tad jūtamies vajadzīgi. Rīgas 
Katoļu ģimnāzija ir tāds lielais, kopīgais darbs. Kopīgā lieta. Esmu priecīgs, 

ka varu būt pie jums un likt lietā tās dāvanas, ko Dievs man devis. Kad studēju 
RTU Arhitektūras fakultātē, man lielu prieku sagādāja iespēja palīdzēt dominikāņu 
tēviem. Lūgšanas par ģimnāziju bija mana ikdiena. Ja man vajadzēja kādam 
vienaudzim parādīt, kas ir Svētā Mise, es viņu atvedu uz ģimnāziju.
Pēc tam – man bija milzīgs prieks svinēt Svēto Misi skolēniem. Tas bija pirms 
došanās uz studijām Šveicē. Iepriekšējā dienā ar skolasbiedru un viņa dēlu kopā 
bijām iemācījušies dzejoli «No debesīm caur mākoņiem…» (Inese Zandere). Izrādījās, 
tas bija ļoti piemērots sprediķim. Priesteris Edgars vēlāk stāstīja, ka bērni esot 
jautājuši: „Kad atkal būs tas priesteris, kurš skaita dzejoļus?” Te es esmu. Jums. 
Jūsu rīcībā. Jautājumiem, grēksūdzēm, garīgajām pārrunām. Māciet mani, kas man 
jādara! Māciet, kā man jūs mācīt! Māciet, kā mums kopā jāmācās iepazīt un iemīlēt 
Dievu! Daži izcili teologi esot mācījušies no bērniem, jo bērniem esot tādas īpašas 

Priesteris
Modris Lācis

Rīgas Katoļu Ģimnāzijai jauns kapelāns
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> Trešdien, 11.februārī, Lurdas Dievmāte, plkst. 10.30 svētajā Misē svētība 
slimniekiem, kā arī iespēja saņemt slimnieku sakramentu
> 4.martā iesākas jauns Alfa kurss.
> Pirmdienās notiek katehēze: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst. 
19.15 – katehēze
> Aicinām  piedalīties draudzes svētceļojumā uz Itāliju no 24.oktobra līdz 
2.novembrim! Svētceļojuma laikā Itālijā apmeklēsim Paduju, Ravennu, Loreto, 
Asīzi,  lielāko bedediktīniešu klosteri Montecassino, Romu un vatikānu, atpakaļceļā 
vičensu. Ceļā uz Itāliju apskatīsim arī Čenstohovu un Krakovu Polijā. 
Ceļojuma garīgais vadītājs - priesteris. Pieteikties un vairāk informāciju varat 
uzzināt - Uldis Bokšs, tel. 26656515. e-pasts: uldis.bokss@gmail.com 
Lai ceļojums izdodos, nepieciešams laicīgi pieteikties 40 cilvēkiem. 1. iemaksa - 
100 EUR līdz 15.06.15. 2. Iemaksa - 150 EUR līdz 01.08.15. Ceļojuma kopējās izmaksas 
ir plānotas 450 EUR. Ceļojums ar MB 2013.gada autobusu.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

antenas, ar kurām uztvert Dievu. Mēs taču visi reiz esam bijuši bērni, un kā gan mēs 
varētu aizmirst to laiku, kad bijām viņam tik tuvu? „Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs 
neieiesiet debesu valstībā!” saka Jēzus (Mt. 18,3). Kļūstot pieaugušāki, atcerēsimies 
šo nosacījumu!
Ar jums – ar skolu – atkal satikos tieši priestera Pētera svinētajā skolas Svētajā 
Misē un biju sajūsmā par to brīnumu, kas tur notika. Lūdzu Dievu, lai tas vienmēr 
turpinātos šajā skolā!
Bet piektdien, piedaloties vecāku padomes sanāksmē, sapratu, ka mēs nepazudīsim, 
jo vecākiem rūp mūsu skolas liktenis, viņiem ir svarīgi, kādā skolā mācās viņu bērni.
Priesteris, RKĢ kapelāns Modris Lācis 
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