2016. gada Sv. Alberta
draudzes svētceļojuma
dienasgrāmata

7. augusts
1. diena Rīga – Pļaviņas 13 km
Katrs svētceļojums ir jauns
p rbaudījums un jauna atgriešan s.
T pat ir arī ar katru jaunu dienu, ko
nodzīvojam, tikai atšķirīga ir vide un
cilvēki mums apk rt. Pēc Dieva
aicin juma šogad ejam tieši š d
sast v un tieši pa š du ceļu, un tieši
tik dienas, cik nepieciešams. Nekas
nenotiek bez Viņa ziņas.
Šodienas psalma refrēn las m:
„Laimīga ir Dieva izvēlētā tauta.“
Arī mēs varam justies laimīgi jau par
to vien, ka esam saņēmuši t du žēlastību un reizē
mums uzticēto misiju kaut kur doties. Lai gan ceļ

t pat esam visu savu dzīvi, tomēr, maz kos mērogos
raugoties, varam pateikties par uzs kto ceļu uz
Aglonu. Uz to mūs mudina ticība,
kas, līdzīgi k brahamam, palīdzēja
izceļot un doties uz Apsolīto zemi;
doties nezin maj , dzīvojot teltīs,
upurējot visu to, kas ir pats d rg kais
un no k atteikties ir visgrūt k.
Interesanti ir tas, ka ierastais
divu nedēļu garais svētceļojums
šoreiz tika reducēts uz aptuveni pusi,
t pēc pirmo daļu veic m ar vilcienu.
T arī bija sava veida evaņģeliz cija
un iziešana no ierastaj m baznīcas
sien m, jo slavēj m Dievu ar
dziesm m un cerams bij m priecīga
Dieva mīlestības zīme pasaulei, kurai tik ļoti
nepieciešama cerība un patiesība – Cilvēkam ir
ϭ

vajadzīgs Dievs To varēja redzēt vilciena pasažieru
sej s, kuras ar jaut jošu skatienu vai sav du izbrīnu
vēr s uz mūsu grupiņu. Nezinu vai man vēl k dreiz
sav dzīvē ir gadījies redzēt pieaugušu vīrieti no
aizkustin juma raudam vai dot liecību par Dievu
vienk ršai blakussēdēt jai, tomēr zinu, ka Svētais
Gars spēj atvērt visas durvis.

9. augusts
Svētceļojuma 3. dien mūsu grupai
pievienoj s Radio Marija Latvija, kas varēja gūt
ieskatu mūsu grupas ikdien , intervējot dalībniekus
un piedaloties vis s kopīgaj s aktivit tēs, k arī
nodot to t l k arī klausīt jiem vis Latvij .

Mūsu divdesmit pieci kilometri šodien ir
Un t pēc var teikt, ka ceļš nav pats galvenais,
pieveikti; pa daž d m brīnišķīg m tak m un
bet gan mūsu sirds izteiktais „j “ vai „nē“ un par
taciņ m, un cilvēku neskartiem brikšņiem esam
p rējo rūpējas Dieva žēlastība. Mūsu svētceļnieku
non kuši jau Mež rē.
grupa, pateicoties savam „j “ ir veiksmīgi non kusi
pirmaj s naktsm j s – Pļaviņu ģimn zijas sporta
z lē. Esam mazliet vair k iepazinuši arī viens otru un
sapratuši, ar ko būs j sadzīvo visu n kamo nedēļu.
Rīt mūs gaida divdesmit viens kilometrs un jauni
piedzīvojumi, jo k sav uzrun svētceļniekiem
minēja tēvs Krišj nis: „Ar Dievu nekad nav
garlaicīgi!“
Sveicieni!

8. augusts
Šodienas laiks bija apm cies, bet ne lietains,
t tad, ļoti labvēlīgs svētceļnieku gait m.
Tika uzs kts arī sargeņģeļu sveikšanas pasts,
kas jau k ikgadēja tradīcija mūs pavada ceļ ar
dziesmot m un garšīg m d van m vienam otram.
Naktsm jas esam atraduši Variešos, kur arī
varēj m kopīgi pasēdēt pie ugunskura un cept
desiņas.

10. augusts
Šodien baznīc pieminam svēto mocekli
Laurenciju, kurš nebaidīj s atdot savu dzīvību
Kristus dēļ un varonīgi pacieta mocības, kur m tika
pakļauts.
Bet k arī minēja tēvs Staņislavs svēt s Mises
sprediķī - moceklība neizpaužas un nevar notikt
vien brīdī. Dievs aicina un sagatavo cilvēku, bet
nepieciešama arī cilvēka atbilde un tiekšan s pēc
vienotības ar Dievu.
Bet run jot par
šodienu mūsu ceļ , k
izr d s - esam lieli
lasīt ji.

Ϯ

11. augusts

tipa veikalu. Vēl k slavēj m Dievu ar dziesm m un
lūgšan m.

13. augusts
Izg juši no Kastīres, dev mies uz Jaunaglonu,
kur pavadīj m pēdējo nakti, lai sagatavotos ieiešanai
Aglon .
Ceļ pavadīj m vien p ris stundas, t dēļ pēc
ierašan s naktsmītnē, tika meklēta peldvieta vai
diendusa.
Ilgi solītais lietus šodien sasniedza arī mūsu
grupu un, šķiet, ka sausas k jas bija t ds retums k
sniegs tropos.

Jau rīt no rīta dosimies uz Aglonas baziliku, lai
kop ar vis m grup m piedalītos svētceļnieku
svētaj Misē un godin tu Aglonas Dievm ti.

Rīta svētaj Misē Rudz tos satik mies ar vēl
div m svētceļnieku grup m no Jēkaba katedr les un
Madonas. Visgar k svētceļojuma diena nu ir
pievarēta un k ekskluzīvu d vanu saņemam iespēju
nakšņot īst s gult s.

12. augusts
Šodien svēto Misi svinēj m kop ar
svētceļnieku grupu no Gulbenes un Barkavas.
T l k
mūsu ceļš veda
pa diezgan
neiestaig t m
tak m un
dubļain m
ielej m, bet
atpūtas pauzēs
klausīj mies
pam cošas un
uzrun jošas
konferences par
mūsu attiecīb m
ar Dievu, k arī
to, kas t s var
saboj t.

14.-15. augusts
Pateicoties Dieva žēlastībai arī šogad Alberta
draudzes svētceļnieku grupiņa sasniedza galamērķi
Aglonu, kur visus lūgšanu nodomus un pateicības
izteic m Dievm tei.
Šis kop būšanas laiks ir bijis pilns prieka,
draudzības un tuv kmīlestības, t dēļ, šķiet, ka būsim
"uzlādēti" ar Dieva svētību arī visu turpmāko gadu
līdz atkal jauna ceļa s kumam!
Paldies ikkatram svētceļniekam un
organizatoru komandai!

Bet vakar , miestiņ ar nosaukumu Kastīre,
rad m iespēju nopeldēties un izpirkt vietējo dzīvokļa
ϯ

