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ALFA KURSS

Lieliska iespēja Jums
un Jūsu draugiem

4.

martā mūsu draudzē sākas Alfa kurss, kas ilgs 12 nedēļas un kura laikā kursa dalībnieki
satiksies vienu reizi nedēļā – trešdienās plkst.19:00 un vienā nedēļas nogalē, esot
kopā ārpus Rīgas. Katrā tikšanās reizē tiek baudīta kopīga maltīte, notiek lekcija par
attiecīgās reizes tēmu, pēc kuras seko diskusijas mazajās grupās par dzirdēto.
Nāciet paši, aiciniet līdzi savus draugus un radus un ļaujiet Jēzum izmainīt Jūsu un Jūsu
līdzcilvēku dzīves!
Mums ir Jēzus dots uzdevums - nest Labo Vēsti pasaulē!
Lūk, dažas liecības no iepriekšējā Alfa kursa:
Uz Alfa kursu Terēzes draudzē ar vīru ieradāmies „it kā” nejauši, pieņemot katoļu draugu
Ulda un Diānas uzaicinājumu.
Tomēr rezultāts pēc Alfa kursa mūs pārsteidz arvien vairāk arī pašus.

Dievs mūs ar vīru Alfā uzrunāja kā pāri. Pēc Alfa kursa, kurš noslēdzās pagājušā gada
decembrī, gaidu bildinājumu
Esam pieņēmuši lēmumu konvertēties un saņemt laulības sakramentu Katoļu
Baznīcā. Tas ir brīnums, bet Dievs, īpaši pēc Alfas, darbojas mūsu dzīvē klusi, maigi un
pārliecinoši. Esmu priecīga, ka arī mans vīrs ir sajutis īpašo Dieva pieskārienu. Līdz ar to arī
visa ģimene saņem vēl vairāk Mīlestības. Esam pateicīgi savam Alfa kursam Terēzes draudzē,
kurā iepazinām un sajutām patiesu Draudzes klātbūtni, patiesu draudzību un atbalstu!
Alfa kurss mums ir neatminams brīnums, noteikti iesakām piedzīvot to arī citiem cilvēkiem,
ar mīlestību Signe un Uldis!
Linda:
Mans ceļš līdz Alfa kursam ilga vairākus gadus - vienmēr, kad meklēju iespējas apmeklēt
Alfa kursu, tas jau bija sācies vai neatradās man ērtā vietā. Vai precīzāk - tas nebija īstais
laiks un īstā vieta. Tā es varu teikt šobrīd, kad 2014.gada rudenī atradu Sv. Terēzes no Bērna
Jēzus draudzi un viena pati ierados trešdienas vakarā, lai sāktu savu Alfa kursu. Nevienu
nepazinu, nācu neviena neaicināta. Bet pēc Alfa kursa tagad varu teikt, ka Kāds mani
aicināja, un tas bija Dievs. Jo katram mums ir savs laiks un savs ceļš, līdz nonākam pie Viņa.
Un es jūtos laimīga, ka tieši šis bija tas brīdis, tie cilvēki, kas satikti, tās mācības, kas apgūtas.
Un galvenais, ka pēc kursa ir iegūts miers un sajusta Dieva mīlestība un svētība, un es zinu,
ka varu Viņam uzticēties un ļauties, jo tikai Viņš zina, kā ir labāk man un kā iekārtot manu
dzīvi. Uzticēšanās, ļaušanās, jo Dievam ir lieli plāni uz mums!

Draudzes paziņojumi
> Šodien pēc sv. Mises draudzes mājā aicinām uz tikšanos visus, kuri kā kalpotāji
vēlas piedalīties Alfa kursā. Ceram uz jūsu atsaucību!
> 4.martā iesākas jauns Alfa kurss. Aiciniet radus un draugus!
> 27.februārī plkst. 19.00 draudzes kapelā adorācija, rožukronis, sv. Mise par mieru
Ukrainā, (atbildīgie Dzīvības straumes un Effata)
> Pirmdienās notiek katehēze: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. Mise, plkst.
19.15 – katehēze

Dievkalpojumi draudzē
Pirmdiena

slavēšana 18:00
18:30 sv.Mise
katehēze 19:15

Otrdiena

sv.Mise 10:30

Trešdiena

sv.Mise 10:30

Ceturtdiena

sv.Mise 10:30

Piektdiena

sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00

Sestdiena

sv.Mise 9:00 ar laudēm

Svētdiena

adorācija 9:30-10:50
draudzes sv.Mise 11:00

Aicinām apmeklēt
grāmatu galdu!
Liels paldies par Jūsu
ziedojumiem!
Rīgas Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu
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