2012. gada Sv. Alberta
draudzes svētceļojuma
dienasgrāmata

Ievadvārdi
Katrs n kamais sv tce ojums uz Aglonu s kas
brīdī, kad izskan k rt jo Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas sv tku Sv t s Mises p d jie zvani. Jau
tanī paš brīdī daudz s sirdīs iedegas ilgas n kamaj
gad atkal doties ce pie Dievm tes.

padalīties ar jums un atspogu ot mūsu garīg
vadīt ja t va Staņislava sagatavoto ievadrakstu
šīgada sv tce nieku rokasgr matai.
„Lai ir slav ts J zus Kristus!

Pirms gada man bija liels prieks iet
sv tce ojum uz Aglonu. Es devos ce ar sv.
Alberta draudzes jauniešiem. Es nebiju vienīgais
kapucīns grup – br. dams bija tikko pabeidzis
Maija vidū gatavošan s šim ce am jau ir
semin ru un s cis kalpot Latvij , br. J nis lasīja
uzņ musi pilnus apgriezienus. Un viena no
skaistas konferences un br. Andrejs no Baltkrievijas,
skaist kaj m tradīcij m gatavošan s posm un ce
būdams īsts m kslinieks sav darb , fotograf ja.
ir sv tce nieku rokasgr matu veidošana un
Katr sv tce ojuma grupas dalībniek atkl j s
p rlapošana. Neatņemama rokasgr matas sast vda a daž das d vanas un visi atkl j m, ka esam Baznīca.
ir pr vesta vai sv tce ojuma garīg vadīt ja
Un, par sv tce ojuma moto izv loties sv t t va Pio
sagatavots ievadraksts. Ar to tiek beton ti pamati
v rdus „Mana sirds pieder Tev!”, m s kop un katrs
mūsu kopīgajam ce am. T p c m s v lamies
sevī, m cīj mies lūgties k viņš.
Ap gadu miju jau s k rosīties draudzes
pr vests un mekl t brīvpr tīgos, kuri būtu gatavi
sniegt atbalstu sv tce ojuma organiz šan .

ϭ

Cik liels prieks man ir arī šogad – es došos
sv tce ojum ! Pirms p ris dien m man pajaut ja:
„Vai Tu gribi doties?” Es zinu, ka ceļā dažreiz ir
diezgan grūti – nogurums, saule un lietus, s p
k jas ... No visiem sv tce ojumiem tikai vienu reizi
esmu nog jis visu ce u, no s kuma līdz Dieva M tes
sanktu rijam. Bet es atbild ju: „J ! Protams!”
Turkl t - ce ar mums būs gan Bask ju m su
Karmela ordeņa m sa Kristīna, gan mums jau labi
pazīstamie kapucīnu br i – br. dams un br. J nis.
Šogad mūsu moto ir: „Palieciet Manī, un Es –
jūsos” (Jņ 15, 4). Šos v rdus mums palīdz s saprast
vislab k Skolot ja – Marija. Viņa – vienm r brīva
no gr ka, ž lastības piln , paklausīga Dievam
pilnīgi, nekad nemaldīga, dzīvoja klusum un Viņai
Debesu T vs uztic ja Savu Vienīgo un Iemī oto
D lu J zu Kristu. Marija, Jaunava un M te, Dieva
M te un Baznīcas M te, mūsu M te. Pats J zus no
krusta atdeva mums savu M ti! Un ne tikai sv tais
apustulis J nis Mariju ņ ma pie sevis, pieņ ma
Mariju līdz sirds dzi umiem! M s arī! Katru dienu,
kad sirds dzi umos izsak m lūgšanas un saucam:
„Esi sveicināta, Marija!”

Lūgšan m s satiekamies ar pašu Dievu, m s
vienojamies ar Viņu. Lūgšana ir jauna – ar J zus
Asinīm atpirkta cilv ka valoda. T mūs sarg no
gr ka. Un Marija mūs m ca lūgties, lai m s vienotos
ar J zu Baznīc , kuru Viņš ir dibin jis. Baznīca ir
vienīg vieta, kur ticīgs cilv ks vienojas ar Dievu.
Nav citas līdzīgas vietas!
Mūsu grupas – maz s Baznīcas priekš
nesīsim San Damiano krustu un Dieva M tes
embl mu. Uzlūkojot šo sv tbildi, var sim iegrimt
p rdom s, ka m s katrs esam Sv t Gara m joklis
un tikai tas, kas dzīvo Dieva ž lastīb , tas, kur m jo
Sv tais Gars, vienojas ar J zu un var Viņu pieņemt
sv taj Komūnij . Vai tas nav brīnišķīgi?
Br li un m sa Kristū! Šī sv tce ojuma laik
J zus run s Tav sirdī! Atver savu sirdi J zum,
vienīgajam Pestīt jam un Viņa mīlestībai!
Nebaidies! Nebaidies no noguruma! Bet ieklausies
J zus Sirdī! Cik oti Šī Sirds mīl Tevi! Lai Dievs
sv tī katru dalībnieku, katru no mums sv tce ojum
uz Aglonu.
Br. Staņislavs Kova skis OFMCap.
(Olaine – Viļaka)”

Lūgšana! Ce lūgšanai būs oti daudz laika.

1. augusts
Slav ts Kristus!
Ja esi ielūkojies šaj m jas lapas sada , tad esi
non cis sv tce ot ju dienasgr mat , kur tuv ko
divu ned u laik tiks aplūkoti mūsu – sv. Alberta
draudzes sv tce nieku grupas piedzīvojumi un
p rdzīvojumi ce uz Dievm tes sanktu riju Aglon .
P c ilg sagatavošan s laika šo rītu gaidu
piln m sirdīm uzs k m ar sv. Mises svinīb m. Jo
īpašu svinīgu noskaņu radīja mūs pavadošo cilv ku
kl tbūtne un mūziķu grupa, kur piedalīj s arī puiši
no V cijas Mathias, Konrad un Ansgar.
Šī gada grupas vienojošais elements ir mūsu
kr sain s plecu somas, kur s varam ielikt visu
dienas ce am nepieciešamo. Jo īpašu paldies par
atbalstu to tapšan sak m Dario Maijai.
Pirmaj atpūtas viet , paš Daugavas krast

klausīj mies t va Staņislava nelielo uzrunu par šī
gada sv tce ojuma moto „Palieciet Manī, un Es jūsos” (Jņ 15, 4). Ce a turpin jum m cīj mies kop
izdzīvot lūgšanas un klusumu.
Uz pirmo pusdienu degust ciju bija ieradušies
pirmie ciemiņi draudzes pr vests br. Krišj nis un
m sa Marika. Mums jau pazīstamais viesmīlīgais
Ϯ

Valdis sagaida mūs pirmaj nakšņošanas viet
Stopiņu sporta kompleks . Būdams viesmīlīgs un
g dīgs saimnieks, Valdis ir noorganiz jis arī siltas
dušas. Vakar jau atkal sagaidīj m ciemiņus. Šoreiz
- Vatik na radio, ar kuru arī dalīj mies pirmajos

iespaidos. Pirmo vakaru nosl dzam ar iepazīšanos
un vakara lūgšan m.
Dieva miers lai ir ar jums!
Sv tce nieki

2. augusts
Ar laba v l jumiem un v lmi tikties n kamaj
gad atvad mies no laipn Valda un dodamies uz
Ropažiem. Ce š nebija viegls. Sastap mies ar
pirmaj m fiziskaj m grūtīb m. T s nor dīja uz to,
ka cilv ki, dodoties sv tce ojum , nav r ķin jušies
ar savu veselību un fiziskaj m sp j m. Šīs pirm s
grūtības liek dzi k p rdom t par to, k p c m s ejam
sv tce ojum . Vai t ir mūsu griba, v lme, vai m s

to dar m Sv t Gara aicin ti.
P rdomas par ce u un m rķi var ja veikt jau
pirmie gandarīt ji. Šogad savu darbību turpina
„Dv seļu izkopšanas radio”. ters papildināts ar
jauniem raidījumiem – ziņas no Olimpiskaj m
sp l m un „Uzšķir uz dziedi!”. Apgūstam jaunu
dziesmu repertu ru. Ir izsludin ts konkurss –
skaist kais pušķis alt rim. Konkursa v rt t js –
br lis J nis. Par iz stajiem katliem nopelnīj m
pirmos sald jumus. Br lis dams turpina mūs
apm cīt pareizi izmantot sv tce nieku lūgšanu
gr matu. P c atspirdzinoša miega turpin sim ce u pa
Kangaru kalniem.
Dieva miers lai ir ar jums!
Sv tce nieki

3. augusts
Slav ts Kristus!

ce a. Ce katru dienu t vs Staņislavs rūp jas, lai
g j jiem būtu iesp ja pieņemt gandarīšanas
sakramentu vai uzdot jaut jumus par teoloģisk m
t m m.

Pirmais piedzīvojums šodien mums bija jau
paš rīta agruma. Lai uzs ktu savu ikdienas
kalpošanu virtuv , Tam ra jau piecos šiver ja ap
ūdens sild majiem apar tiem. K da viet j ,
Pusdienu viet klausīj mies br a J ņa
p rsteigta par svešinieku rosīšanos „viņu” kultūras
sagatavoto lekciju par lūgšanu. Koment jot lekcijas
centr , dodas p c palīgsp kiem. Pavec ks kungs bez
kautr šan s, sastapies vaigu vaig ar saimnieci,
jaut , ko te tik agri dara, uz ko saimniece atbild ja,
ka v rot rīta kafiju. Paldies „acīgajiem”
ropažniekiem!
K jau vakar min j m, šodien mūsu ce š veda
pa līkumoto Kangaru kalnu ce u. Uzklausījuši
drošības sargu nor dījumus, bez p rsteigumiem
nog j m šo skaisto ce a posmu. J saka paldies
kapucīnu br iem par drošības nodrošin šanu uz
ϯ

laik p ris noguruma m ktu cilv ku iemigšanas
faktu, br lis dams pasm j s, ka viņš sacentīsies ar
br li J ni un viņa lekcijas laik noteikti būšot vair k
gulošo. Savstarp ji esam paguvuši viens otru iepazīt,
t p c brīvajos brīžos arvien biež k izskan tikai
sv tce niekiem saprotami joki. Dienas gait tika
veikts statistiskais „p tījums”, kura dati liecina, ka:
1.
2.
3.
4.

5.

Ce t s bija uz vis 31 cilv ks.

Šodien grupai pievienoj s 3 jauni dalībnieki –
Ludmila, riks un maz s Elizabetes br l ns Ren rs.
Suntažu Sv. Trīsvienības baznīc mūs jau atkal
laipni sagaidīja pirms gada iepazītais priesteris
Gregors Kibulis. Ar prieku viņu vakar uzņ m m arī
mūsu naktsm j s Suntažu vidusskol . Priesteris
Gregors nebija vienīgais mūsu viesi šovakar. Ciemos
kop esam sakr juši 37 tulznas,
bija atbraukusi arī mūsu grupas ilggad j
maksim lais tulznu skaits vienam cilv kam – 4
sv tce niece Linda.
23 cilv kiem nav nevienas tulznas,
Dieva miers lai ir ar jums!
k jas lutin m daž di. No aptauj tajiem
Sv tce nieki
cilv kiem 12 ar bot m, 26 ar sandal m un 2 ar
flip flopiem.
pret zeķu n s šanu apavos attiecamies daž di.

4. augusts
Slav ts Kristus!
Dienu ies k m ar sv t s Mises svinīb m
Suntažu Sv t s Trīsvienības baznīc . Sv. Misi
celebr ja priesteris Gregors, to emocion li
izdziedot ar vis m nians m.

dušas un „ rt s”, pul t s sporta z u grīdas, - šodien
tiek nomainīts pret vienu tualeti ar aukst ūdens
kr nu un klonu. Nu jau četras dienas esot ce un

P c brokastīm raitu soli dodamies ce .
Redzot biezos, tumšos m koņus, sv tce nieki
som s iepakoja arī lietusm te us. Tom r tie
noder ja vien k paliktnīši atpūtas viet m, jo
diena bija saulaina, sutīga un iztik m bez lietus.
Apvienoj m patīkamo ar lietderīgo un atpūtas
viet br lis dams mums st stīja lekciju par to
k lasīt Sv tos rakstus. Papildus t vs Staņislavs
mums izskaidroja arī, kas ir skrut cija un k tas
var mums palīdz t iepazīt Dieva V rdu.
Ska as ov cijas grup izraisīja ziņa par
Polijas pirmo izcīnīto zelta meda u Olimpiskaj s
sp l s. Arī par latviešu sasniegumiem bij m oti
priecīgi un sav s lūgšan s esam arī ar viņiem.
Olimpisko ziņu bloku nosl dz m ar Pr ta V tras
dziesmu „Jo m s esam un būsim tie lab kie”.
Šovakar sv tce niekiem mazaj s grupiņ s bija
iesp ja dalīties iespaidos par piedzīvoto un
p rdzīvoto pirmaj s sv tce ojuma dien s. Priec tas,
ka visi ir apmierin ti un priecīgi par iesp ju
piedalīties sv tce ojum . Ierastais komforts – siltas

nakšņojot daž d s pils t s, nov rojam, ka ir oti
aktīva za umba u sezona – jau otro vakaru p c
k rtas caur naktsmītņu atv rtajiem logiem
klaus mies šl gerus.
Grup valda liels prieks, jo pazaud t s
volejbola bumbas viet esam tikuši pie jaunas. Nu
jau atkal brīvos brīžus var pavadīt „sitot” pa bumbu.
Dieva miers lai ir ar jums!
Sv tce nieki
ϰ

5. augusts
Slav ts Kristus!
Diena s kas ar nemierīgo sv tce nieku agro
maisiņu čaukstin šanu.

Šie mirk i dod iesp ju klusum sastapties ar Dievu
un ieklausīties Viņ .
K jau katru gadu, esam ieguvuši īpašo
sv tce nieku iedegumu – intensīv ks iedegums no
lab s puses, turkl t uz atsevišķ m ķermeņa da m.

Sv tdienas Sv to Misi svinam no paša rīta
Madlien , naktsm ju viet . Šaj s svinīb s mums
Šovakar grupas dalībniekiem ir iedots brīvais
pievienojas arī viet jie veco aužu pansion ta
vakars un to katrs var izmantot p c saviem
iedzīvot ji. Sv to Misi nosl dzam ar šodienas
gandarīt ju iet rpšanu. Klus t ir izv l jušies visnota ieskatiem. Kurš nu steidz uz veikalu, kurš uz upi,
kurš rok s paņem k du
run tīgi vīri – valds un
gr matu. Tie, kurus m c
Ričards. Kungi ir arī
nogurums un kuriem upe
mūsu abu laul to p ru
šķiet p r k t la, „steidz
p rst vji, līdz ar to arī
baudīt” stindzinoši
viņu siev m šī ir
aukst s dušas. Kad visi ir
neparasta diena.
nedaudz atpūtušies,
Dziedot slavas
sv tce nieki vienojas
dziesmas un lūdzoties
aktīvaj „kartupe u”
Rožukroni, rait solī
sp l . Arī t vs Staņislavs
virz mies uz Meņģeles
nest v mal .
pusi. Karstums nesp j
Uzzin jušas par
mūs aptur t. T k šodien
sv tce nieku ierašanos, cerot uz iesp ju piedalīties
ir j noiet tikai 21 km, pusdienu viet izv lamies
Sv taj Mis , mūs šovakar apciemo arī p rn gad
atpūsties nedaudz ilg k k ierasts. P c pusdien m
iepazīt s sievas. Vakaros nu jau ierasta procedūra ir
noklaus mies br a J ņa sagatavoto lekciju par
kopīg s misijas „Apkarosim tulznas” īstenošana.
Sv to Trīsvienību un to, k Dievs mūs vada.
Viens otram sniedzam padomus un palīdzam t s
T vs Staņislavs ir iepriecin ts par to, ka visas
ap rst t. Šī aktivit te palīdz grupai salied ties v l
dienas garum sv tce nieki g juši gan pie
vair k. Rīt dodamies uz rg iem. Priekš gaida gara
gr ksūdzes, gan veikt garīgas p rrunas un diena
diena.
izv rtusies oti auglīga. Arī klusuma stundas k ūst
Paliekot lūgšan par katru no jums,
arvien auglīg kas. Tie, kuri tikai sv tce ojum pirmo
reizi piedzīvo klus šanas stundas, liecina, ka
sv tce nieki
s kotn ji t s šķitušas nesaprotamas, bet šobrīd t s
s k izbaudīt, k arī gaidīt šos īpašos dienas mirk us.

6. augusts
Slav ts Kristus!
Rītu uzs kam ar laud m un gandarīt ju
iet rpšanu. Šodien gandarīšanu klus jot izv l juš s
abas mūsu grupas Lauras.
25 kilometrus garais ceļš uz rgļiem ir garīgi
intensīvi piepildīts – gatavojamies aizlūgšan m. Lai
sagatavotu sirdis Sv t Gara ž lastību saņemšanai,
k ierasts pie izlīgšanas sakramenta grupu nosl dz

t vs Staņislavs ar k du no sv tce niekiem. Pūtinot
p av k jas, klaus mies t va Staņislava lekciju par
Sv to Garu un Viņa d van m. P c lekcijas seko
klusuma stunda, kur varam p rdom t konferenc
dzird to. Neizpaliek arī „Dv se u izkopšanas radio”
ikdienas „p rraide”, Stundu dziesmas, Rožukronis
un dalīšan s mazaj s grupiņ s. Godam kalpošanu
pie mikrofona, piedzīvojot debiju „dzīvaj ”, iztur
ϱ

P c garīgaj m aktivit t m steidzam
nomazg ties siltaj s rg u
vidusskolas duš s un pirms nakts
uz st k du maizīti ar ga u. Rīt
mūs sagaida 32 kilometrus garais
ce a posms līdz B rzaunei, t p c
p c naksniņ m nekav joties
dodamies pie miera.

Marta un Stef nija.
Ne bez piepūles p rvar juši
rg u ce a pied v tos serpentīnu
latviešu gaum , naktsm ju viet
ierodamies oti v lu. Steigšus
nobaud m launag sarūp tos aug us,
kukurūzas p rslas un saldo maizi un
jau atkal dodamies ce – uz p ris
kilometrus att lo Sv t Krusta baznīcu
svin t Sv to Misi. Piedaloties sv.
J kaba katedr les vik ram Modrim
L cim, p c Sv t s Mises aujamies
ador cijai, salav šanai un
aizlūgšan m. Paldies sak m arī
atsaucīgajiem draudzes locek iem.

Sv tījot visus, kas dom s ir ar
mums,
sv tce nieki.

7. augusts
Slav ts Kristus!
No rīta, v rojot debesis un biezos m koņus
taj s, saprotam, ka šodien noder s lietus m te i. Jau
p c pirmajiem noietajiem kilometriem velkam tos
mugur .
Sv tce nieki, kuri g ja ar mums pag jušaj
gad , var ja gremd ties atmiņ s par to, ka arī p rn
šaj ce a posm laika apst k i bija līdzīgi. Tom r,
spīt jot lietum, turpin m slav t Dievu ar dziesm m
un kopīg m lūgšan m. Pirmos 19 kilometrus noejam
gandrīz bez apst jas. Vienu īsu pauzi ieturam ar
nolūku sagaidīt mazliet iepalikušos grupas biedrus,
lai uz priekšu var tu doties k vienota grupa.
Pateicoties br iem luter ņiem, varam atpūsties
un Sv. Misi svin t silt s, jauk s un, galvenais,
saus s telp s. Tiekam ielaisti draudzes m j ar
iekurtu kr sni, lai mums būtu iesp ja mazliet
sasildīties un apžūt pirms došan s uz
naktsmītni.

silda, bet p c p ris kilometriem atkal tumšie lietus
m knoņi mūs pan k un tiekam zem lietus. T k
saule mij s kop ar lietus m koņiem, redz j m divas
varavīksnes, kas grup izraisīja dzīvas diskusijas par
varavīksnes k Dieva derības zīmi.
Dievs uz mums darbojas daudzos brīnišķos
veidos un sv tce ojumos cilv ki bieži tiek p rveidoti
caur p rbaudījumiem. Un šodien Dievs mums
par dīja, ka arī caur saspīl t m situ cij m un
konfliktiem m s tiekam tīrīti, mazg ti un stiprin ti
gan individu li, gan k grupa. Cilv ki, starp kuriem
rīta pus izv rt s asa v rdu apmaiņa, dienas gait ar
lūgšanu, p rdomu un izrun šan s palīdzību viens ar
otru sp j salīgt patiesu mieru.

Konferenc klaus mies Andras lekciju un
viņas personīgo liecību par gr ku un pirmo
gr ksūdzi. Grupas dalībnieki caur šo liecību tika
oti uzrun ti. T vs Staņislavs st stīja par maģiju
un sekt m.
Arī otro ce a posmu –15 kilometrus
noejam bez pauz m. Ce a s kum saulīte mūs
ϲ

Šovakar mūsu sv tce nieku ģimenei
pievienoj s Solveiga, kuru uzņ m m ar patiesu
prieku un jau rītdien viņa dosies kop ar mums ce
pie Aglonas Dievm tes.

esam apkopojuši nelielu statistiku par ce u – kopš
iziešanas brīža, sperot 230 tūkstošus so u, esam
paguvuši noiet 181 kilometru un iešanai esam
veltījuši 35 stundas.

T k ce pie Aglonas Dievm tes esam jau
septīto dienu un sasnieguši šī sv tce ojuma vidu,

Ar sveicieniem, Dieva b rnu mīlestīb ,
sv tce nieki.

8. augusts
Slav ts Kristus!
Šī diena mums ir oti
piepildīta daž diem notikumiem.
Rīta agrum pavad m Mel niju
uz m j m – viņai nepieciešams
ap rst t saguruš s k jas. Ar
nepacietību gaid m viņu atpaka .
Pa ce am uz audonu,
redzot gar m ejot sv tce niekus,
uz m ju p c riteņa steidz k da
M rcienas iedzīvot ja. P c
mirklīša viņa uz sava braucam
mums aizsteidzas gar m un
sagaida, lai izteiktu lūgumu
aiznest sveicienu Aglonas Dievm tei.

visgrūt k pieveicams.

Pirmaj un vienīgaj atpūtas pauz rīta c lien ,
Vakar sveicam šīs dienas v rda gavi nieci
klaus mies br a dama sagatavoto lekciju par
Vladislavu. dam kartupe us ar s ņu m rci,
Euharistiju. Viņam k arvien piepalīdz t vs
kliņģerus un kūkas. K d vanu Vladislavai velt m
Staņislavs. Sv to Misi svinam un pusdienas dam
kopīgi izdzied tu dziesmu p c viņas izv les –
audon , kur mūs oti sirsnīgi sagaida viet jie
Pasaules gaišums. Jau paš vakar , saguruši, bet
ticīgie. Viņi mums ir sarūp juši bag tīgus
miera pilni, lūdzamies vesperes un kopletoriju un
ziedojumus. Atvadoties no audoniešiem, sak m
bez liekas laika t r šanas dodamies pie miera.
lielu paldies un apsol m viņus piemin t lūgšan s.
Pateicīb par vis m lūgšan m, ar kur m mūs
36 kilometrusgarā posma otrajā pus ,
pavadiet ce ,
dodamies jau gana saguruši. Rezult ts ir t ds, ka
sv tce nieki.
daži no sv tce niekiem ir iepalikuši p ris kilometru
att lum . Šaj brīdī mums izpalīdz viet jie puiši –
viņi ar savu motorolleru labpr t pie grupas pieved
sv tce nieci, kurai šis ce a turpin jums šķiet

9. augusts
Slav ts Kristus!
Jau pirms brokastīm t vs Staņislavs dal s ar
savu prieku par to, ka 95% no visa laika viņš var

pavadīt nopietn s sarun s un gr ksūdz ar
gan maj m avīm.
Šorīt mums ir sam r grūti nobriest iziešanai,
ϳ

jo dienas g jums –25 km, nostatot to pretim p d jo
divu dienu laik pieveiktajiem daudzajiem
kilometriem, šķiet pieveicams bez lielas piepūles.
Ce , jau pirms Barkavas mūs pan k šodien gaidītie
ciemiņi no sv. Alberta draudzes – Martas mamma
Elita, grupas vadīt jas Andas m sa Sandra un m sa
Margarita. Sandra, būdama ilggadīga mūsu grupas
dalībniece, p d jo ce a posmu līdz baznīcai nolemj
noso ot kop ar mums.
V l neesam sasnieguši Barkavu, kad ce
sastopam pirmo šīs dienas ziedot ju – Noru, kura
mūs pacien ar sav d rz plūktiem boliem.
Ciemiņi ir atveduši pulka d vanu – jau
tradicion lo zefīru grozu, bolu ķoci un ga u. P c
Sv t s Mises svinīb m, kuras ar pr vesta Rolanda
Abricka laipnu at auju notiek Barkavas sv t
Staņislava baznīc , jau atkal dam sv tku pusdienas
– apsveicam dzimšanas dien Sandru un Vladislavai
uzd vin m ar ciemiņu atbalstu sag d to v rda dienas

d vanu – jaunus apavus. Pirms došan s uz
Mumastienu v l kopīgi uzsp l jam kartupe us un
satiekam RARZI sv tce nieku grupu.
Atlikušaj ce a posm mūs p rsteidz neredz ti
liels dz rvju bars – k zina teikt mūsu mežinieks
t vs Staņislavs, p c skaita esot bijušas ap 300. Ce
uzrun joša šķiet arī k da neliela, grūti paman ma,
ceriņos ieaugusi lūgšanu vieta ar Krust sisto Kungu
Šis ce š mums katram liek p rdom t daudzas lietas
un sniedz daž dus p rbaudījumus. M camies arī nest
upurus mūsu kopienas lab . T k esam daž da
vecuma un fizisk s sagatavotības Dieva b rni, grup
dal s viedok i, k iet – l ni, ar daudz m atpūtas
pauz m vai tri un bez atpūtas.
Murmastien mūs sagaida oti laipna un
atsaucīga skolas direktore. Viņa ne tikai mums atver
skolas durvis, bet arī ir pagatavojusi milzīgu katlu ar
karstu zupu, k arī ziedo mūsu vajadzīb m pienu,
sieru, sviestu, kr jumu, maizi un svaigu, tikko no
bišu stropa ņemtu medu. Bet ar to viesmīlība v l nav
izsmelta – speci li priekš sv tce niekiem šodien ir
atv rts p ris so u att lum no naktsmītnes esošais
lūgšanu namiņš.
Rīt mūs sagaida šo divu ned u gar kais ce a
posms, t p c bez liekas stīv šan s un laicīgi, ar
cerību uz laimīgu n vi dodamies baudīt mierīgu
nakti.
Pieminot lūgšan s visus labv us un tos, kas
lūdzas par mums,
sv tce nieki.

10. augusts
Lai top slav ts J zus Kristus!

izveidojuš s pamatīgas pe ķes.

P c vair ku dienu agr s rīta celšan s šorīt
sv tce nieki maisiņu čaukstin šanu un somu
kr m šanu s k mazliet v l k – plkst.7:30. Priekš
gaid ms t ls ce š, gar k diena vis ce a posm –
36km. Arī šorīt lietus mākoņi virs mūsu galvām ir
sabiez juši.

Ierodoties Varak nos, uz šodienas atpūtas un
pusdienu vietu, mūs sagatavots p rsteigums – p c
Sv t s Mises svinīb m Varak nu draudzes ticīgie
mūs sagaida ar uzkl tu pusdienu galdu.

Pirm dienas puse atkal j pavada zem
lietusm te iem un liel ka v rība j piev rš tam, kas
atrodas zem k j m, jo brīžiem ce a mal s bija

Dienas otr pus , dodoties uz naktsmītni, tieši
pirms Evaņģ lija lasīšanas un klus s p rdomu
stundas iest šan s, ska i un p ri mežu galotn m
Anda paziņo par M ra Štromberga Olimpisk s zelta
meda as izcīnīšanu! P c liel m gavil m ies k m
ϴ

vieta, ien kam ska i slav jot Kungu
un godinot Dieva M ti ar dziesm m.
Šaj vakar mūs sagaida arī Mel nija,
kura ir izvese ojusies un atgriezusies,
lai turpin tu ce u kop ar mums un
papildin tu Kunga slav šanas
dziesmas ar ģit ras skaņ m. K j s
jūtams nogurums.

kluso stundu, kas atkal auj non kt
sarun ar Dievu.
M te Ter ze par klusumu ir
teikusi: „Klusuma auglis ir lūgšana,
lūgšanas auglis ir ticība, ticības auglis
ir mīlestība, mīlestības auglis ir
kalpošana un kalpošanas auglis ir
miers”. Caur šīm – klusaj p rdomu
stund m ikviens sv tce nieks tiek
bag tīgi sv tīts, t p c t s ir vienas no
ce a svarīg kajiem brīžiem ikvienam
no mums.

Vakara lūgšanas laik ir grūti
notur t modrību.
Sv tījot ikvienu no jums,

Vi nos, kas šovakar būs mūsu naktsmītnes

sv tce nieks.

11. augusts
Slav ts Kristus!

sl ņa virs galv m. Viet jie sveicina un nodod
Šodien Sv. Kl ras piemiņas dien rītu uzs kam lūgšanas un d vanas. K d no atpūtas viet m br lis
J nis mums st sta par sv to Francisku.
ar Sv. Mises svinīb m Vi nu Sv t Ercenģe a
Miķe a baznīc . Mis piedalīj s arī Vi nu draudzes
Šovakar svinam Maijas S. kristību 15.
sv tce nieku grupa, kura šodien uzs ka ce u pie
gadadienu un Lauras A. iestiprin šanas sv tku dienu,
Aglonas Dievm tes. Šodienas Sv. Mise bija īpaša ar jo viņas iestiprin šanas aizbildne ir sv t Kl ra.
to, ka sv tce niekiem vair k n c s ieklausīties un
Gaidot tikšanos ar jums Aglon ,
koncentr ties gan Dieva V rdam, gan t va Imanta
sv tce nieki.
sagatavotajam sprediķim, jo viss bija latgaliešu
valod . Priesteris atzina, ka t ir t pati latviešu
valoda, tikai atšķirīga interpret cija.
P c Sv. Mises un brokastīm t. Staņislavs un
J nis dev s uz Rīgu, lai piedalītos divu
Neokatehumen l s kopienas locek u laulīb s. P c
Vi nu baznīc izdzird t latga u dialekta arī mūsu
„Dv seles izkopšanas radio”, pielāgojoties
apst k iem, p rraidi „Skanoš d vana” s k latgaliski.
Joproj m radio ter tiek veikti dziesmu
pirmatskaņojumi un šodien s k s darbs pie slavas
dziesmu topa izveides.
Diena ir diezgan v sa, gaisa temperatūra
pusdienu viet ir vien 13oC, t p c ilgi neuzkav joties
dodamies t l k. Arī šodien noder mūsu lietusm te i,
jo dienas otr puse atkal j pavada zem biez m koņu

ϵ

12. augusts
Slav ts Kungsun godin ta Dieva M te!

Naktsm j s ar pagastveča Vit lija Butlera
Sv tdienas rīta agrum viet jie tirgot ji var būt sv tību mūs laipni uzņem Pušas pagasta p rvalde.
Bet ar to saimnieka viesmīlība nebeidzas – vakar no
oti priecīgi – tikko tirgus laukum uz galdiem
viņa saimniecības sv tce niekiem tiek ziedoti 20 litri
paguvuši izlikt pirm s preces un sv tce nieki jau
piena.
steidz izpirkt visus zeķu p rus.
Iepriekš j s četras dienas g j m 33 līdz 36 km
dien , t p c šodien, zinot, ka j iet tikai 20 km,
sv tce nieki jūtas oti priecīgi un entuziasma pilni
dodas ce . Solis ir raits un uz pusdien m jau esam
naktsm j s.

Visiem liels prieks par p cpusdien piešķirto
brīvo laiku. Liel k da a sv tce nieku to izmanto, lai
aizietu uz skaisto Pušas ezeru nopeld ties un
nomazg ties. Atsevišķiem ce iniekiem ir iesp ja
izbaudīt mas žu.

Atpūtas viet klaus mies Maijas D. lekciju par
to, kas ir Baznīca un k p c mums T ir
nepieciešama. Lekciju laicīgi beigt un veicīgi
sagatavoties atlikušo kilometru g jienam, palīdz
lietus. Tas ilgst tieši tik ilgi, lai m s pasp tu uzvilt
lietus m te us, sav kt mantas un sagatavoties ce am.

Jau šodien pie grupas atgriežas vakar
aizce ojušie t. Staņislavs un J nis. Saprotam, ka
Aglona ir rokas stiepiena att lum – šonakt
naktsm j s tiekamies ar v l div m sv tce nieku
grup m. P c Vissv t k Sakramenta ador cijas
Sv to Misi svinam kop ar Šķilb nu draudzes
sv tce nieku grupiņu, kuru vada priesteris Staņislavs
Prikulis. P c Sv. Mises t vs Staņislavs dal s priek
par to, ka viņam ir bijusi iesp ja celebr t Sv. Misi
t dam pulkam sev tuvu cilv ku – ne tikai Sv. Alberta
draudzes grupai, bet arī ticīgajiem no Šķilb nu
sv tce nieku grupas, starp kuriem ir to draudžu
piederīgie, kur s viņš kalpo jau vair kus m nešus, –
no Šķilb nu un Vi akas draudz m.
Rīt uzs ksim mūsu ce a nosl dzošo posmu. Pa
dienu dosimies līdz Priežmalei, bet naktī – nesot
Kristus gaismu, līdz Aglonas Dievm tes alt rim. T
k nezin m v l, k šaj ce a posm mums sekm sies,
iesp jams dienasgr matas ieraksti vairs nebūs tik
regul ri.
Sv tījot ikvienu no jums,
sv tce nieki.

13. augusts
Slav ts J zus Kristus!

mūs apciemo naktsm ju saimnieks un viņa sieva, lai
apjaut tos, vai mums visa k ir bijis gana un nek
Ir 13.augusta rīts. Šķietami viss bez
p rmaiņ m – atkal j ce as, atkal r v ss un mikls un nav trūcis, k arī ziedotu sv tce niekiem olas.
Pateicamies puš niešiem par laipno uzņemšanu,
jau atkal j min ce a putek i. Bet n ! Šī diena ir
pam jam ardievas mūsu šīs nakts kaimiņiem –
visīpaš k no vis m! Un nu par visu p c k rtas.
Šķilb nu draudzes un Rīgas Kristus Kara a draudzes
No rīta brokastīs mūs sagaida Tam ras cept s sv tce niekiem un nost jamies iepoz t uz grupas
pankūkas. T s nozūd k nebijušas. V l pirms ce a
kopbildi. Visu grupu p rņem smieklu šalkas, kad
ϭϬ

izr d s – ir „pazudis” Ričards. Lai viņu sasauktu uz
bild šanos, balsi netaupa neviens. Rezult t – ierasto
poz šanas v rdu „Čība, Čīīz, Siers …” viet visi (arī
pats vaininieks) reiz saucam „Ričard, n c šurp!”
Neraugoties uz nieka 10 kilometru g jumu
priekšpusdien , tas ir notikumiem gana piepildīts.
Beidzot „uzpeld” klasisk sv tce nieku sp le „Ieb z
som akmeni”. Sp les pamatnoteikumi – akmens
j ieb ž cita ce inieka som t , lai otrs to nepamana.
Pirmziemnieks valds šo sp li ņem nopietni un k d
brīdī nez no kurienes rok ir paķ ris jau galvas
lieluma laukakmeni … Protams, nepamanītu to som
ieb zt neizdev s …

aicin jumiem Baznīc , kur savas dzīves liecības
st sta Andra un Ričards, k arī t vs Staņislavs. Pirms
pusdien m v rda dien apsveicam mūsu Elvīru,
kurai Neokatehumin l ce a kopienas br i un m sas
ir sag d juši p rsteigumu – divas kūkas un arbūzu.
P c pusdien m gan mums šodien pilnīgi cits
grafiks – uz četr m stund m dodamies nosnausties
pirms nakts g jiena. Ne visi gan šo gul šanas pauzi
sp j iev rot un ik palaikam k ds pasprūk rpus
gu amtelpas, lai pievienotos k rt jai kartupe u
sp lei.

P c vakariņ m un kopīg m vakara lūgšan m,
apk rušies ar atstarot jiem un lukturīšiem, dodamies
P c Stundu dziesm m un Rožukroņa lūgšan m šī gada sv tce ojuma p d j ce a posm – uz
atpūtas pauz noklaus mies t va Staņislava lekciju Aglonu!!! Līdzīgi k p d jos divus gadus, arī šogad
par Dievm ti un Rožukroņa lūgšanu. Dot iesp ja
esam izv l jušies p d jo ce a posmu līdz Aglonas
uzdot jebkuru jaut jumu tiek izmantota ar uzviju un bazilikai veikt nakts laik – lai izdziedot slavas
ce u turpin t varam tikai p c tam, kad vadība aicina dziesmas Kungam un godinot Dieva M ti, m s būtu
sagatavotos jaut jumus uzdot n kamaj atpūt .
par liecību ikvienam un gaisma, kas n k no mūsu
Pusdienu viet , Priežmal svinam p d jo kopīgo
grupiņas, būtu k stiliz ta liecība par Kristus
Sv to Misi un noklaus mies p d jo lekciju – par
gaismas nes jiem. Atlikušaj 15 kilometru posm
ϭϭ

katr no mums var manīt degsmi un ilgas sasniegt
galam rķi. Solis ir tik raits, ka tiek izteikts
secin jums – n košgad viss ce š j veic tikai naktī.
Šo faktu paspilgtina fakts, ka arī radio ter
atskaņotaj m dziesm m sv tce nieki dzied līdzi
aktīv k nek dienas g jienu laik . Lai nepazaud tu
nevienu no mums, atbalstu ce sniedz saimniecības
busiņš. Un atkal jau viens neliels, bet iepriecin jums
– šogad ir tikai 2 kritušie, kuri Dievm tes
sanktu riju nesp j sasniegt saviem sp kiem.
P d jos kilometros zem zvaigžņu lietus izskan
arī p d jais „Dv seles izkopšanas radio” raidījums –
sv tce ojuma dziesmu TOP 20. Pirmaj trijniek
iek uva š das dziesmas – trešaj viet „Katru soli

speru Tevī, Kungs”, otraj viet „Marija, Klus
gaisma” un pirmaj viet … „Dievs ir varens un
līdzīgs Viņam nav it neviens” !!!
Un beidzot! P c divu ned u g juma, p c
p rbaudījumiem, grūtīb m, iepriecin juma un
skumju brīžiem 14.augusta rīt plkst.04:00, kad
bazilik v l notiek sv tce nieku lūgšanu nakts, m s
visi kop noslīgstam ce os Vissv t k Sakramenta
un Aglonas Dievm tes sv tgleznas priekš .
Pateicība Dievam par ce d v taj m ž lastīb m un
Marijai par aizlūgumiem!
Jūsu sv tce nieki.

14.—15. augusts
Slav ts J zus Kristus un godin ta Jaunava Marija!

mūsu draudzes pr vests br lis Krišj nis.

Atvadu vakar dal mies savos iespaidos par
sv tce ojum piedzīvoto un atkl jam sargeņģe us.
Daudziem acīs redzams neviltots p rsteigums
uzzinot, kurš ir bijis viņu sargeņģelis visu šo laiku.
Daudzi atzīst, ka šis sv tce ojums ir bijis
Kopsavilkums par mūsu fizisko veikumu šaj s
p rbaudījumiem bag ts gan fiziski, gan garīgi, tom r
div s ned s – kop , veicot 448 tūkstošus so u,
tas neattur s doties sv tce ojum arī n košgad.
esam nog juši 350 kilometrus, kam ce ir bijušas
Izskan arī oti sp cīga atziņa par to, ka sv tce ojuma
nepieciešamas 69 stundas. Lai arī k das grūtības tika
aug i un patiesie iespaidi būs redzami un jūtami p c
piedzīvotas - gan fiziskas, gan garīgas, t s visas tika
tam, kad būsim atgriezušies m j s. Sv tce nieki arī
aizmirstas taj brīdī, kad non c m Aglon . P c nakts
oti atzinīgi nov rt grupas garīgo vadību.
g jiena visi steidzam ieņemt rt k s pozas savos
T vs Staņislavs vienm r bija pieejams gan
gu ammaisos, lai atpūstos pirms sv tce nieku Sv t s
garīg m sarun m, gan gr ksūdzei. Šaj viet arī t vs
Mises svinīb m un grupu prezent cij m. Mūsu
Staņislavs steidz bikli piebilst, ka tieši sv tce nieku
grupu st dīj m priekš ar vienu no īs kaj m
neatlaidība Patiesības mekl šan un steigšan s
prezent cij m, uzdodot visiem trīs vienk ršus
saņemt Izlīgšanas sakramentu viņam ir sag d jis
jaut jumus:
visliel ko gandarījumu šaj ce . T pat arī br i J nis
1.
nominatīvs „Kas?” – J zus
un dams bija vienm r pieejami, lai parun tos par
2.
datīvs „Kam?” – visiem mums
sv tce niekiem interes još m t m m. Par šo
nenov rt jamo darbu un laiku, ko br i J nis un
3.
lokatīvs „Kur?” – Golg t par mani un par
dams un t vs Staņislavs mums veltīja, k pateicību
Tevi tika sists Krust .
esam sag d juši krūzītes ar šī gada logo un katra
P c prezent cij m un Mises sv tce nieki izklīst
v rdu. M j s palikušie Alberta draudzes t vi jau
kur nu kurais. Daži m ģina v l pagul t p ris stundas
saņ ma šīs krūzītes sv tce ojuma s kum .
pirms atvadu vakara, citi steidz sag d t saviem
T das pašas krūzītes d vin j m arī
sargeņģe iem un sarg jamajiem d vaniņas. Un tad
jau kl t ir arī pats atvadu vakars, kur pievienojas arī saimniecības balstiem Tam rai un Ričardam, bez
Elvīras v rda dienas svinības nomaina
Solveigas dzimšanas diena! Jau pusnaktī, nakts
g jien Solveiga tiek grupas sumin ta ar ska m,
priecīg m dziesm m!

ϭϮ

kuriem m s nu nek di nesp tu iztikt. Šaj viet arī
lielu paldies izsak m mūsu grupas galvenajam
slav šanas stūrakmenim Mel nijai! Un tad jau kl t
arī lielais p rsteigums visiem sv tce niekiem – par
piemiņu no šī sv tce ojuma, atvadu d van no
organizatoriem katrs saņem izdruk tu 13.august
uzņemto grupas kopbildi. Šī bilde visos izraisa
neviltotu prieku un p rsteigumu, izskan ska as
ov cijas.
P c apd vin šan s un lielajiem pateicības
v rdiem turpin m ar vakariņ m un Solveigas
dzimšanas dienas svinīb m. Solveiga sagatavojusi
bag tīgu cienastu – kūkas, kliņģeris, arbūzu un
ruletes. Kad jau esam k rtīgi iestiprin jušies, kopīgi
dodamies uz Krusta ce a lūgšanu. P c tam seko
pusnakts Sv t Mise – šī Mise bija liels p rsteigums,
jo taj dzied jumus izdzied ja suitu sievas.
Un tad jau kl t arī ilgi gaidīt slav šanas nakts
kript . Šogad t bija īpaši skanīga – 10 ģit ras, 2
vijoles, 2 kahoni, 1 džamba un simtiem gan jaunu,
gan vecu sv tce nieku balsu. T kopīgi vienojoties
priek par iesp ju atkal būt Aglon pie Dievm tes,
visi slav jam Dievu līdz pus pieciem rīt .
P c nakts atpūtas atkal ce amies, lai kopīgi
piedalītos Vissv t k s Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas sv tku svinīb s. P c t m sabučojamies
un m jam katram ardievas. V l pirms
dienasgr matas ieraksta public šanas k ds no
sv tce niekiem steidz sniegt pirmo liecību – viņš ir
saņ mis atbildi uz savu jaut jumu, par kuru lūdzies
visa šī sv tce ojuma laik . Nemit jieties sv tce ot un
mekl t Kunga pr tu, un izdzīvojiet arī jūs šo Dieva
V rdu „Palieciet Manī, un Es - jūsos” (Jņ 15,4)!
Ar sirsnīgiem sveicieniem,
jūsu sv tce nieki.

ϭϯ

