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SV. ALFONS MARIJA LIGURI
Pirms 30 gadiem sv. Jānis Pāvils II
izdeva apustulisko vēstuli SPIRITUS
DOMINI (1987. gada 1. augustā), atzīmējot
bīskapa un Baznīcas doktora sv. Alfona
Marijas Liguri nāves divsimtgadi.
Alfons dzima Marianellā, Neapolē
1696. gada 27. septembrī. Būdams piederīgs
dižciltīgai
ģimenei,
viľš
saľēma pilnīgu un vispusīgu
izglītību humānās zinībās un
likumā. Pusaudža un jaunības
gados izglītību papildināja
rūpīga un dedzīga kristīgā
prakse: dziļa Euharistiska un
mariāniska dievbijība, slimo
un cietumnieku apmeklējumi,
jūtīgums
pret
nabagiem,
nodošanās laju apustulātam.
Pēc spožas karjeras
Neapoles tiesas sistēmā, viľš
novērsās no pasaules, lai
veltītos vienīgi Dievam. 1726.
gada 21. decembrī - 30 gadu vecumā tika
ordinēts par priesteri Neapoles diecēzē.
Uzreiz viľš nodevās dedzīgam apustulātam
Neapoles
nabadzīgos
apvidos.
Bez
kalpošanas pilsētā viľš arī iesaistījās
sludināšanā citur, kā „Apustuliskās misijas”
loceklis Neapoles diecēzē. Šī pieredze
noveda viľu kontaktā ar citu pasauli, kas
bija kulturāli un garīgi nabadzīga, un tāpēc
viľš izšķīrās par „visatstātākajām dvēselēm
laukos un lauku sādžās”. Tieši nabagu

evaľģelizācijai viľš dibināja Misiju Institūtu
pie Scala (Salerno) 1732. gada 9. novembrī:
Vissv. Pestītāja kongregāciju. Šo institūtu
raksturoja jo īpaši sludināšana ar ceļošanu
misijās pie cilvēkiem, garīgie vingrinājumi
un katehētu apmācība. Trīsdesmit gadu laikā
(1732 - 1762) šis misiju apustulāts, kas
viľam bija tuvs sirdij, virzīja
Alfonsu uz daudzām dažādām
pusēm, padziļināja viľa izvēli
nabagu un pazemīgo labā.
1762. gadā, 66 gadu
vecumā viľš tika nozīmēts par
bīskapu Sant'Agata dei Goti.
Slimības un nespēka dēļ 1775.
gadā atgriezās uz sava
institūta mājām pie Salerno.
Tur viľš palika, pieľemot
daudz fizisku un garīgu
ciešanu vienotībā ar Dieva
gribu, līdz nāvei 1787. gada
1. augustā, 91. g. vecumā.
Šī
garā
dzīve
bija
pildīta
nepārtrauktiem darbiem: strādājot kā
misionāram, bīskapam, teologam un
garīgam
rakstniekam,
kongregācijas
dibinātājam un vadītājam. Sākot ar
Mūžīgajām Patiesībām un Garīgām
Dziesmām, viľa literārais darbs ārkārtīgi
attīstījās, sasniedzot virsotni viľa bīskapa
kalpošanas gados. Kopumā lasāmi vismaz
111 nosaukumi trīs lielās jomās: morālē,
ticībā un garīgā dzīvē.
(turpinājums 3. lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 30. jūlijs
Parastā liturģiskā laikposma 17. svētdiena

Sestdiena, 5. augusts
Jaunavas Marijas godināšana

8.00 Svētā Mise par draudzi un “Svētais
Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās
11.00 Galvenā Svētā Mise par Viestura
dziedināšanu no atkarības
15.00 Svētā Mise (bērniem)
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise par + Antoľinu
Pirmdiena, 31. jūlijs. Sv. Ignāts no
Lojolas, priesteris. Piemiņas diena
8.00 Svētā Mise
Svētceļnieku iziešana uz Aglonu
Otrdiena, 1. augusts
Sv. Alfons Marija Liguri, bīskaps un
Baznīcas doktors. Piemiņas diena
8.00 Svētā Mise
11.00 Svētā Mise pansionātā „Gaiļezers”
15.30-17.30 Grēksūdze
Trešdiena, 2. augusts
8.00 Svētā Mise
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās
Ceturtdiena, 3. augusts

8.00 Svētā Mise. Jaunavas Marijas litānija un
veltīšanās
10.00 Kristības
14.00 Laulības. Valters Brīkšis un Sintija
Ģēģere

8.00 Svētā Mise
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem)
Piektdiena, 4. augusts. Vissv. Jēzus Sirds
godināšana. Sv. Jānis Marija Vianejs,
priesteris. Piemiņas diena
8.00 Svētā Mise par Ķibiľu un Gureviču
dzimtu dzīvajiem un mirušajiem
Jēzus Sirds dievkalpojums
14.00 Laulības. Briedis Vitālijs un Lāce Iveta

Svētdiena, 6. augusts
Parastā liturģiskā laikposma 18. svētdiena
Kunga pārveidošanās. Svētki
Jēzus Sirds godināšana
Vissv. Sakramenta adorācija
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās
11.00 Galvenā Svētā Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums. Svētlietu pasvētīšana
15.00 Svētā Mise
18.00 Rožukronis
18.30 Svētā Mise
Šodien ziedojumi tiek vākti Garīgā semināra
uzturēšanai
Pirmdiena, 7. augusts
8.00 Svētā Mise
Otrdiena, 8. augusts
Sv. Dominiks, priesteris. Piemiņas diena
8.00 Svētā Mise
15.30-17.30 Grēksūdze
19.00 Svētā Mise Onkoloģiskajā centrā
Trešdiena, 9. augusts
Sv. Terēze Benedikta no Krusta
(Edīte Šteina), jaunava un mocekle,
Eiropas aizbildne. Svētki
8.00 Svētā Mise
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieku kontakttālruņi
Sv. Jēkaba katedrāle:
Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs:
tālr. 67326419
mob. 25920913
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators:
Diak. Gunārs Konstantinovs:
tālr. 67224314, mob. 27001445
tālr. 67326419, mob. 29654800
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Ceturtdiena, 10. augusts
Sv. Laurencijs, diakons un moceklis
Svētki
8.00 Svētā Mise
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem). Piedalās
ansamblis „Effata”
Piektdiena, 11. augusts
Sv. Klāra, jaunava
Piemiņas diena
8:00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija
Sestdiena, 12. augusts
8.00 Svētā Mise
11.00 Kristības
Svētdiena, 13. augusts
Parastā liturģiskā laikposma 19. svētdiena
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās
11.00 Galvenā Svētā Mise
15.00 Svētā Mise (bērniem)
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise
Pirmdiena, 14. augusts
Sv. Bīskaps Meinards, Latvijas aizbildnis
Svinības
8.00 Svētā Mise
Otrdiena, 15. augusts
Vissv. Jaunavas Marijas – Māras zemes
aizbildnes un karalienes – uzņemšana
debesīs. Lieli svētki. Draudzes svinības
Vissv. Sakramenta adorācija. Obligāti
svinama diena
8.00 Svētā Mise
11.00 Svētā Mise
15.30 -17.30 Grēksūdze
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise
Šodien tiek pasvētītas lauku zāles un augļi
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SV. ALFONS MARIJA
LIGURI
(turpinājums no 1. lpp)
Teoloģiskās diskusijās viľš darbojās
pret tā laika esošajām kustībām: pret
apgaismību, kas grāva kristīgās ticības
pamatus; pret jansenismu, kas veicināja tādu
žēlastības mācību, kas nevis attīstīja
paļāvību un mudināja cilvēkus uz cerību,
bet gan viesa izmisumu, vai, pretēji,
vienaldzību; pret febroniānismu, kas
politiska jansenisma un jurisdiktionālisma
rezultātā
ierobežoja
Romas pāvesta
autoritāti par labu prinčiem un nacionālajām
Baznīcām. Tieši dogmatiskā laukā Alfons
attīstīja mācību par žēlastību uz lūgšanas
pamata, kas, kā viľš cerēja, atjaunotu
dvēselēm paļāvību un cerību uz pestīšanu.
Viľš, starp citu, rakstīja: „Dievs nevienam
neatsaka lūgšanas žēlastību, caur kuru var
iegūt palīdzību pārvarēt katru grēcīgu
noslieci un katru kārdinājumu. Un es
deklarēju un atkārtoju, un cik ilgi dzīvošu,
vienmēr atkārtošu, ka visa mūsu pestīšana
pastāv vienā lietā - lūgšanā”. Šeit atrodam
slaveno izteicienu: „Kas lūdzās, tas būs
pestīts, kas nelūdzas, tas būs pazudināts”
(Del gran mezzo della preghiera e opuscoli
affini, Roma 1962, 171. lpp.).
Viľa garīga satura darbus var
raksturot kā populāru garīgumu. Sv. Alfons
atgādina, ka katrs ir aicināts uz svētumu,
atbilstoši savas dzīves stāvoklim. Svētums
un pilnība būtībā pastāv Dieva mīlestībā,
kas visaugstāko ideālu gūst vienotībā ar
Dieva gribu. Dievs nav abstrakta dievība,
bet Tēvs visiem: Jēzū Kristū atklātais
pestīšanas Dievs.
Alfona dzīves laikā viľam bija ļoti
ievērojama reputācija, kas ārkārtīgi pieauga
pēc viľa nāves. Tāpēc pēc kanonizācijas
1839. gada 26. maijā Svētais Krēsls saľēma
daudz lūgumu, lai viľam tiktu piešķirts
Baznīcas Doktora tituls. To piešķīra Pijs IX
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1871. gada 23. martā. Apustuliskajā vēstulē
Qui Ecclesiae Suae (1871. g. 7. jūlijā)
Pijs IX, komentējot svētajam piešķirto
Baznīcas Doktora titulu, rakstīja: „Var
apliecināt, ka nav bijusi neviena kļūda pat
mūsu dienās, pret kuru Alfons nebūtu
cīnījies vismaz vispārīgi”.
Jānis Pāvils I, vēl kā Venēcijas
patriarhs, rakstīja šādi: „Alfons ir teologs
praktiskajām problēmām, kuras jārisina
steidzīgi, sekojot savai dzīvai pieredzei. Ja
viľš redz, ka cilvēku sirdīs jāiekvēlina
mīlestība, viľš raksta askētiskos darbus. Ja
vēlas padziļināt ticību un cerību tautai, viľš
raksta darbus dogmatikā un morālteoloģijā”
(Vēstule Venēcijas priesteriem 1972. g.
Lielajā ceturtdienā).
Vatikāna II koncils aicina balstīties
vairāk uz Svētajiem Rakstiem, izprotot
ticīgā cilvēka cēlo aicinājumu Kristū un
pienākumus nest augļus mīlestībā pasaulei
par dzīvību (sal. Optatam Totius, 16).
Cilvēka labums pastāv atrodoties Patiesībā
un darot Patiesību. Mūsdienu kultūrā lielā
mērā zudusi šī būtiskā saikne starp
Patiesību - Labestību - Brīvību. Tāpēc
šodien Baznīcas pienākums būtu pievērst
cilvēku skatu šai saistībai. Lai sv. Alfons
palīdz mums to uzturēt!

LIECĪBAS PAR
SVĒTCEĻOJUMU UZ
AGLONU 2016
Svētceļojumā šogad devos otro
reizi. Vai tā esmu es, kas vēlas doties?
Domājams “jā,” bet tomēr tas ir Dievs,
kas mani aicina, un man atliek tikai
atsaukties.
Pat māsa man deva atļauju aut
kurpes, kuras iepriekšējā gadā biju viľai
“nočiepusi.” Es vēl nebiju domājusi iet,
kad viľa teica: “Ja gadījumā tu šogad ej,
tad vari tās vilkt.”

Ja man jāliecina par Dievu, ko
sastapu ceļā, tad tas bija it visur. To var
just visapkārt dabā, cilvēkos, laika
apstākļos. Tas viss mainījās un
neatkārtojās. Pat pīlādži ik katru brīdi
tuvojoties Aglonai sārtojās un sārtojās.
Viss, kā arī upes un ezeri mūs vilināja ar
savu sudrabzeltaino vizējumu.

Aglona. Kopbilde 13.08.2016

Ikkatra vieta (pārsvarā tās bija
baznīcas) un cilvēku laipnība un
uzľemšana liecināja par Dievu un Viľa
klātbūtni.
Īpašu paldies gribētu pateikt
Kokneses baznīcas meitenēm - dāmām,
kas mūs sagaidīja ar vakariľām un
pavadīja ar brokastīm. Tas bija sirsnības
un mīlestības starojums.
Liels paldies arī visām pārējām
baznīcām, skolām un kultūras namiem,
kur varējām pārnakšľot un nomazgāties.
Arī noietā pusceļa atpūta Pļaviľu baznīcā
bija īpašs veldzējums un svētība garam.
Īpaša dāvana bija arī Ikšķiles klostera
apmeklējums
un
tikšanās
ar
klostermāsām.
Saku lielu paldies mūsu priesteriem,
kuri nogāja ar mums soli pa solim
iesoļojot Aglonā.
Cerams, ka no Dieva saľemtās
svētības pietiks garajai ziemai un gadam,
lai tās mēs varētu nodot cilvēkiem, kas
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mums blakus. Mēs visi viens otram esam
nepieciešami. Dievs, Daba, Cilvēki – gan
ticīgie, gan neticīgie.
Esmu domājusi par to, kāpēc tieši
šogad Dievs aicināja mani svētceļojumā.
Viľš bija man sagatavojis pārsteigumu, jo
soļojām garām gan tēva, gan mātes
vecāku dzimtajām mājām un atdusas
vietām. Tas bija kā parāds ne tik biežam
to apmeklējumam.
Anda

DIEVS PIESKARAS
SVĒTCEĻOJUMĀ
Katru reizi, kad mēģinu vārdos
izteikt savas domas, kāpēc svētceļojums ir
tik būtisks cilvēka dvēselei, es izjūtu lielu
bijību pret To - neizdibināmo, ko Dievs
spēj šajā noteiktajā laika posmā katram
dāvāt
tikai
viľam
vien
īpašā
neatkārtojamā veidā.
Kā? Ar klātbūtni. Dievs ir klātesošs
pavisam reālā veidā: reizēm liekas esošs
ap mums - Dievs izveido mājvietu mūsos,
mūsu sirdīs. Tas ir katra Dieva attiecību
laiks kā atgriezeniskā saikne nepārtraukta
laika plūdumā, divu nedēļu garumā. Un
tas dziedina, attīra, šķīsta dvēseli, darot to
jūtīgu, tīru, brīvu mīlestībai… brīvu Dieva
mīlestības darbībai, kas izgaismo lietas,
notikumus, cilvēkus un rada atklāsmi par
lietām, notikumiem, cilvēkiem, jo „Dievs
zina, kas mums ir vajadzīgs, pirms mēs
vēl viľu lūdzam” (sal. Mt 6, 8).
Ar ko šī gada svētceļojums atšķiras
no iepriekšējiem?
1. Mums līdzi devās priesteris Pauls
Kļaviľš, kas jau pirmajās divās dienās
palīdzēja mums no jauna rast mieru,
atbrīvojoties no rīdzisma (piez. priestera
Ilmāra Tolstova izteiciens, kas raksturo
visus nemiera pilnos rīdziniekus). Līdz ar
to mūsu grupiľa tika svētīta ar diviem
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līdzi ejošiem priesteriem: Paulu Kļaviľu
un Renāru Birkovu. Ceļā mūs pavadīja
Priestera meditācijas par žēlsirdību
tuvākā miesas un gara vajadzībām.
2. Apmeklējām Ikšķilē Karmelītu
baskāju ordeľa māsas, un bijām klāt
pusdienu lūgšanu dziedājumā, kurā mēs
daudzi iesnaudāmies tādā kā Svētā Gara
miegā.
Ļoti mīļi bija arī tas, ka katrs no
māsām saľēmām Mazās Terēzītes
kuloniľu
kā
Svētās
Terēzītes
aizbildniecību visa ceļa garumā.
3. Pēc meditācijas “Slimnieka
apmeklēšana” noklausīšanās tai pat vakarā
radās arī praktiska iespēja apmeklēt
slimnieku un sniegt palīdzību. Tā dzīvē
īstenojot Jēzus vārdus – “Esiet ne tikai
mana Vārda klausītāji, bet arī darītāji”.
4. Bieži gulējām baznīcās, un tāda
veida nakts miegs ir īpaši veselīgs, un
varētu pat teikt, garīgs.
5. Visbiežāk dziedājām dziesmu,
kas veltīta Mazajai Terēzītei, citēju:
“Uz eņģeļa spārna es uzlieku
lūgšanu savu,
Lai aiznes viņš to uz debesu
dārziem,
Kur mazais bērns Jēzus un Terēze
Mazā,
Lai pārvērš šo lūgšanu brīnišķās
rozēs.
Lai nolīst pār zemi šāds brīnišķīgs
lietus,
lai nolīst pār zemi.”
Šis svētceļojums bija vislietainākais
pēdējo septiľu gadu laikā, kopš dodos uz
Aglonu.
Zinta
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LITĀNIJA SVĒTĀS
FILOMENAS GODAM
(sastādījis svētais Jānis Marija Vianejs)

Svētā Marija, Rīta zvaigzne, lūdz par
mums.
Svētā Marija, jaunavu Karaliene, lūdz par
mums.

Svētais
Jānis Marija
Vianejs īpaši
godāja svēto
Filomenu, kuru
pieminam
11. augustā,
bieži saucot viņu
“mana mazā
svētā”.
Savā dievnamā
Francijā, Arsas ciematā viņš iekārtoja
kapelu svētās Filomenas godam un
uzskatīja, ka viņas aizbildniecība ir
cēlonis visiem viņa baznīcā notiekošajiem
neparastajiem brīnumiem. Tēvs Vianejs
bieži runāja par viņu, sirsnīgi pārliecināja
lūgties uz svēto Filomenu un pats vērsās
pie viņas ar lūgšanu. Likās, ka viņi runāja
kā seni draugi, un svētā izpildīja visus
viņa
lūgumus.
Pateicoties
Arsas
prāvestam svētās Filomenas godināšana
jau viņa dzīves laikā izplatījās pa visu
Franciju, bet vēlāk arī tālu pasaulē.

Svētā Filomena, jau kopš piedzimšanas ar
Dieva žēlastībām bagātīgi apdāvinātā,
lūdz par mums.

Kungs, apžēlojies. Kristu, apžēlojies.
Kungs, apžēlojies.

Svētā Filomena, neuzvaramā cīnītāja par
šķīstību, lūdz par mums.

Kristu, klausi mūs. Kristu, uzklausi mūs.

Svētā Filomena, varonīgu
spogulis, lūdz par mums.

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par
mums.
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies
par mums.
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums.
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,
apžēlojies par mums.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums.

Svētā Filomena, Jēzus draugs un pasaules
gaisma, lūdz par mums.
Svētā Filomena, uzticamā Vissvētākās
Jaunavas Marijas tikumu atdarinātāja,
lūdz par mums.
Svētā Filomena, šķīstā Kristus līgava,
lūdz par mums.
Svētā Filomena, jaunavu paraugs, lūdz par
mums.
Svētā Filomena, lēnprātības mājoklis, lūdz
par mums.
Svētā Filomena, kuras sirds dega
mīlestībā uz Dievu, lūdz par mums.
Svētā Filomena, kas mīlestībā uz Jēzu
upurēji savu dzīvību, lūdz par mums.
Svētā Filomena, spēka, izturības un
neatlaidības piemērs, lūdz par mums.

tikumu

Svētā Filomena, ķēdēs iekaltā un
Vissvētākās Dievmātes mierinātā, lūdz
par mums.
Svētā Filomena, ciešanās un mokās
bezbailīgā un nelokāmā, lūdz par mums.
Svētā Filomena, līdzīgi savam Debesu
Līgavainim nežēlīgi šaustītā, lūdz par
mums.
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Svētā Filomena, Jēzus vārda dēļ smagi
cietusī, lūdz par mums.

Svētā
Filomena,
katra
gadsimta
bezdievību uzvarošā, lūdz par mums.

Svētā Filomena, kuru eľģeļi cietumā pēc
šaustīšanas brīnumaini izdziedināja, lūdz
par mums.

Svētā Filomena, Debesu Princese, lūdz
par mums.

Svētā Filomena, kuru eľģeļi brīnumaini
izglāba no noslīkšanas, lūdz par mums.

Svētā Filomena, kas atjauno ticību un dod
drosmi Kristus sekotājiem, lūdz par
mums.

Svētā
Filomena,
līdzīgi
savam
dievišķajam Līgavainim uz nāvi notiesātā,
lūdz par mums.

Svētā Filomena, kuras vārds ir debesīs
cildināts un biedinājums ellei, lūdz par
mums.

Svētā Filomena, bultu krusas caururbtā,
lūdz par mums.

Svētā Filomena, ar dižiem brīnumiem
izdaudzinātā, lūdz par mums.

Svētā Filomena, ciešanu laikā eľģeļu
mierinātā un stiprinātā, lūdz par mums.

Svētā Filomena, spēcīgā aizbildne pie
Dieva, lūdz par mums.

Svētā Filomena, savu ciešanu lieciniekus
ticībai pievērsusī, lūdz par mums.

Svētā Filomena, godībā valdošā, lūdz par
mums.

Svētā Filomena, no savu benžu niknuma
un rupjības cietusī, lūdz par mums.

Svētā Filomena, kas ātri steidzies mums
palīgā, lūdz par mums.

Svētā Filomena, kurai bendes galvu
nocirta, lūdz par mums.
Svētā Filomena, kas uzticībā Jēzum
ziedoji savu dzīvību, lūdz par mums.
Svētā Filomena, kas pazemojumus un
nāvi vērtēji augstāk par valdnieka troľa
godību, lūdz par mums.
Svētā
Filomena,
nevainīgo
aizbildne, lūdz par mums.

bērnu

Svētā Filomena, nelaimīgo mierinājums,
lūdz par mums.
un

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
uzklausi mūs, Kungs.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
apžēlojies par mums, Kungs.
Lūdz par mums, dižā svētā Filomena.
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.

Svētā Filomena, jauniešu aizbildne, lūdz
par mums.

Svētā Filomena, slimo
dziedināšana, lūdz par mums.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
saudzē mūs, Kungs.

vājo

Svētā Filomena, karojošās Baznīcas jaunā
ausma, lūdz par mums.

Lūgsimies. Lūdzam Tevi, Kungs Dievs,
caur svētās Filomenas, jaunavas un
mocekles, kura vienmēr iepriecina Tavas
acis ar savu izcilo šķīstību un tikumu
pilnību, aizbildniecību piedod mums
mūsu grēkus un vājības, un dāvā mums
visas nepieciešamās žēlastības, jo īpaši…
(minēt visnepieciešamāko žēlastību).
Caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.
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SVĒTCEĻOJUMS 2017

30. jūlijs 15.00
Sarkandaugavas kapos

Rīga (sv. Jēkaba katedrāle ) - Aglona

20. augusts 15.00 Jaunciema kapos

Nāc ārā no savas mājas un pievienojies
mums no paša sākuma vai jebkurā citā
attiecīgā maršruta dienā, lai kopīgi
slavētu Dievu, Viľā klausītos, lasītu
Svētos Rakstus, aizlūgtu, iepazītos ar
jauniem draugiem, satiktos ar vietējiem
ļaudīm, dalītos ar prieku un
piedzīvojumiem ceļa laikā!
Ik dienas izdzīvosim kādu konkrētu
tēmu gan lūgšanā, gan lekcijās, gan
praktiskajos darbos! Iedvesmosim viens
otru! Ļausim, lai Dievs mūs pārsteidz,
pārveido un dziedina!
Ľem līdzi mūzikas instrumentus, ja tādi
ir; aicini savus draugus tepat no
Latvijas, kā arī no ārzemēm –
tulkojums nodrošināts!
Palīdzēs arī prieks, cerība un labi vārdi
viens otram! Vēl - Svētie Raksti,
Rožukronis, ērti iešanas apavi –
vislabāk dubultā, lietus mētelis, galvas
sega pret sauli, guļammaiss un
matracītis, kā arī maiľas apģērbs,
higiēnai nepieciešamās preces un
medikamenti.
Dalības maksa: 30 eiro
(taču lai finanses nav šķērslis,
sazinoties iepriekš).

26. augusts 14.00 Raiņa kapos
27. augusts 14.00 Katlakalna kapos
27. augusts 15.00 Pļavnieku kapos
Dziedināšanas dievkalpojums
sestdien, 19. augustā
plkst. 18.00
Sv. Jēkaba Katedrāles svētceļojuma

Rīga - Aglona maršruts
31. jūlijs - Rīga - Baltezers (19 km)
1. augusts - Baltezers - Amatnieku darbnīca Tumšupe (23 km)
2. augusts - Tumšupe - Aľķi - Mālpils (23 km)
3. augusts - Mālpils - Ķeipene Taurupe (31 km)
4. augusts - Taurupe - Ērgļi - Jumurda (34 km)
5. augusts - Jumurda - Lautere Madona (37 km)
6. augusts - Madona (atpūtas diena)
7. augusts - Madona - Barkava (30 km)
8. augusts - Barkava - Saulgriezes - Stirnienes
muiža (23 km)
9. augusts - Stirnienes muiža - Sīļukalns Galēni (16 km)
10. augusts - Galēni - Riebiľi (17 km)
11. augusts - Riebiľi - Aizkalne (19 km)
12. augusts - Aizkalne - Aglona (18 km)
1

“Lācar, nāc ārā” (Jņ 11, 43)
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