2013. gada Sv. Alberta
draudzes svētceļojuma
dienasgrāmata

1. augusts
Slav ts Kristus!

vienotību Diev .

Kopš p d j ieraksta mūsu – sv t Alberta
draudzes sv tce nieku dienasgr mat jau atkal ir
pag jis gads. Šodien, kad uzs kam jau k rt jo
sv tce ojumu no mūsu draudzes, aktu ls ir jaut jums
– vai šī gada svētce ojums būs sav d ks, k
iepriekš jie? Noteikti! Ar ko tas būs īpašs? M s to
v l nezin m – Dievs mums katram ir sag d jis
īpašas d vanas un p rsteigumus; k das t s ir,
var siet izlasīt, ja turpin siet sekot mūsu ierakstiem
dienasgr mat .

Iziešanas mirklī piedzīvoj m gan šķiršanos no
ģimenēm, gan atkal tikšanos ar iepriekšējos gados
iepazītiem draugiem; daži no tiem mūs pavadīja līdz
pat naktsm j m Ulbrok . Vienotību ar līdzcilv kiem
varam piedzīvot arī neesot ar viņiem kop vien
viet , uz viena grants ce a. T , lai būtu vienotīb ar
sv tce niekiem, Albertu veter ns Inta šīs divas
ned as ir apņ musies gul t uz grīdas, bet Dario
Maija – katru rītu apmekl t Sv to Misi.

Šī gada sv tce ojuma moto ir „Ejiet un m ciet
No rīta Sv taj Mis pulc j mies ap 40 daž da visas tautas!”. Šis moto rot arī mūsu grupas
vecuma un dzīves g juma cilv ki; grup esam
vienojošo elementu – lakatiņus, kurus šim ce am
sapulcin juši gan b rnus, gan jauniešus, gan sp ka
šūdin jusi Dario Maija.
pilnbried esošos pieaugušos, gan kundzītes pensijas
Atpūtas viet pie Daugavas noklausīj mies
gados. Bet ilgas, kas mūs vieno, dz š šo mūsu
v rtīgu br a J ņa sagatavotu lekciju par
daž dību un visi kop šīs dienas ce piedzīvoj m
sv tce ojumiem – gan to v sturi, gan motīviem.
ϭ

Ce esam piedzīvojuši jau pirm s lietusg zes,
k arī uzberzuši pirm s tulznas. Bet prieks, kas
rekolekcijas uzs kot ir mūsos, šīs ne rtības p rv rš
par pavisam maziem upurīšiem.

viens otru iepazin m nedaudz tuv k un izloz j m arī
savus sarg jamos. M s katrs k dam būsim
sargeņģelis šaj ce ; rūp simies un lūgsimies par šo
cilv ciņu jo īpaši.

Novakar br lis dams ar apbrīnojamu
pacietību jau atkal s ka m cīt, k pareizi j lūdzas
Stundu liturģija. P c vesper m (vakara lūgšan m)

T da ir mūsu pirm diena.
Lai Dievs jūs stiprina!
Jūsu sv tce nieki.

2. augusts
Slav ts Kristus un godin ta Dieva M te!
Šorīt mūs pamodin ja p rkona gr viens aiz
loga. Rīta agrum bažīgi v r mies notiekošaj aiz
loga, jo lietus g z s auma m. Bet līdz mirklim, kad
dev mies ce , jau var j m baudīt spirgto un saules
pielieto rītu. T arī lietu šīs dienas gait
nepiedzīvoj m.
Šodien Sv to Misi svin j m no paša rīta, jo
pr vestam Krišj nim bija j steidz palīg draudz
kalpojošajiem t viem. Ar nepacietību gaid m, kad
viņš var s atgriezties, lai pievienotos grupai un
var tu m rot ce u kop ar mums līdz pat Aglonai.

Vadības groži garīg gana prombūtnes laik ir
nodoti br a dama rok s.
Ce piedzīvojam gan stabilas v rtības, bez
kur m sv tce ojums nebūtu iedom jams – Stundu
dziesmas, Rožukroņa lūgšanu, br a J ņa sagatavoto
lekciju, Ž lsirdības kronīti un citas lūgšanas – gan
lietas, kas raksturīgas tikai mūsu grupai. K vienu no
Alberta draudzes sv tce nieku raksturīg kaj m
iezīm m varam min t „ Dv se u izkopšanas
radio” (ANNO 2009). Šī gada radio ter , diemž l,
neskan tik ierast s Andas un Mel nijas balsis, bet
vienlaikus j atzīst, ka šo stafeti veiksmīgi ir
p rņ mušas vair kas jaunas radiobalsis – gan grupas
veter ni Inga un Maija, gan jaunie izpildīt ji
Kristaps un Zane.
No rīta gandarīt ju dr b s iet rp m pirmos
sv tce niekus, kuri šo dienu ir izv l jušies veltīt
Dieva godam īpaš veid – izdzīvojot to klusum .
Daži no sv tce niekiem var ja dalīties
pirmajos ce gūtajos iespaidos ar mūsu viesiem no
Vatik na radio, bet jau visi kop vakar var j m
piedzīvot pirmo kopīgo kartupe u maču un ar
ov cij m sagaidīt jauno grupas dalībnieku Dzintaru.
Sūt m mīlestības pilnus sveicienus!
Jūsu sv tce nieki

3. augusts
Miers ar jums!
Šodien mūsu ce š veda no Ropažiem uz
Suntažiem. Šis p d jos trīs gados ierastais

sv tce ojuma etaps atšķiras ar to, ka šaj gad tas ir
gar kais vienas dienas g jums. Bet līdzīgi k
iepriekš jos gados, turpin m baudīt Kangaru kalnu
burvību, k das saimnieces viesmīlību atpūtas viet
Ϯ

un vasarīgi karstos saules starus.
Viens ar otru grup jau esam saraduši un
s kam viens otru iepazīt arvien tuv k. T vair ki
sv tce nieki, kuri ce šogad dodas pirmo reizi,
padalīj s pieredz par savu ce u līdz mūsu grupiņai.
Andris kop ar meitu Lauru šogad ce ir devies
pirmo reizi p c vair ku gadu p rdom m. Iepriekš
arvien atradies iemesls, lai ce nedotos. Bet šogad
Dievs visu esot t sak rtojis, ka vairs atrunas nebija
atrodamas.
Savuk rt, valds, kurš pats p rn gad
piedzīvoja pirm sv tce ojuma „drudzi”, šogad ar
sievu līdzi jau ir paaicin juši veselu pulku, tanīs
skait valda mammu. Inga gan v l nesp j atbild t
uz jaut jumu, ko viņa par sv tce ojumu īsti dom .
Tanī pat laik Rita, kura nu jau nosvin jusi savu 74
dzimšanas dienu un šogad sv tce ojum dodas pirmo
reizi, uz jaut jumu, k p c tikai tagad, paskaidroja –
grib ju jau vair kus gadus doties, bet nu sapratu, ka
vairs nav kur atlikt, bet Sandru ce veduši citu
motīvi – uz Aglonu nol musi doties, jo viņa grib ja
pati uz savas d s noskaidrot, kur un k p c meita
Ieva katru gadu august dodas; kas ir tas, kas liek
šaj ce atgriezties v l un v l. Ir tik interesanti
v rot, k katru Dievs mūs aicina un vada, uz k m s
Viņam atbildam.

Šodienas laik arī savstarp ji dalīj mies, ka
beidzot pils tas un iekš jais troksnis s k atk pties;
beidzot sv tce ojums iegūst patiesi garīga ce a un
mekl jumu Diev aprises.
Liels bija atkal tikšan s priekš ar Suntažu
pr vestu, kurš sv tce niekus sav draudz sagaidīja
zvaniem skanot.
Vakar grupai pievienoj s p rn gada cīņu
biedre Solveiga un rīt gaid m atgriežamies t vu
Krišj ni, k arī pievienojamies Lauru A. un
ilggad jo Albertu grupas sv tce nieku riku no
Ogres.
Paliekot vienoti lūgšan ,
jūsu sv tce nieki.

4. augusts
Slav ts Kristus!
Rīta agrum jau atkal tiekamies ar sirsnīgo
Suntažu pr vestu Gregoru. Sirsnīgums un mīlestība
uz Dievu un sv tce niekiem spraucas r pa katru
viņa poru. K katru gadu Sv taj Mis viņa
dzied jumi ir īpaši emocion li un nians ti. Pr vesta
priekšzīmes vadīta, arī draudze ir atv rta ciemiņu

sirsnīgai uzņemšanai. K p rsteigumu no draudzes
saņemam sv tku kliņģeri.
P c rīta Sv t s Mises mūs sagaida neierasts
karstums. Uz putek ain ce a šīs dienas 20 kilometru
g jumu fiziski var pielīdzin t vakardienas 27
kilometriem. Maz kajiem uz priekšu tikt palīdz lielo
br u un m su palīdzīg roka. Dievs par mums g d
ik uz so a. V l ce esot, mums s ka trūkt dzeramais
ūdens un tieši šaj mirklī uz ce a izsteidz s sievietes
ar b rnu, lai pied v tu mums bolus un aukstu
ūdeni.
Ien kot Madlien , pirmais mūs sveic
Aizkraukles draudzes pr vests pr. M ris, kurš
m jupce no Sv t s Mises svinīb m Skrīveros
speci li ir iebraucis, lai sasveicin tos ar mūsu grupu.
Arī Aizkraukles draudzes sv tce nieki rīt dosies ce .
ϯ

J zepa g dību pie grupas tiek atvizin ts arī t vs
Krišj nis, Paula un Laura A. Nu šķiet, ka grupa ir
piln sast v un varam turpin t ce u k liela, vienota
Ien kot naktsmītn , visi steidzam noskalot ce a
ģimene.
putek us tuv j peldviet . P c patīkam s veldzes
Diemž l, saaukst šan s ir pieveikusi mazo Lauru un
dodamies uz Madlienas ev.luter ņu draudzes
baznīcu, lai piedalītos lūgšanu vakar , kuru organiz viņa uz laiku ir devusies m jup. Lauriņa, vese ojies
un gaid m tevi atpaka !
madl nieši un viņu draugi no V cijas. Savuk rt
nosl dzam dienas aktīvo da u ar tik ierastajiem
Paliekot lūgšan par draudzi un labv iem,
kartupe iem.
jūsu sv tce nieki!
Saviem sp kiem līdz Madlienai dienas gait ir
nok uvuši riks un Kintija, bet paš vakar ar t va
Nov lam viens otram sv tīgu ce u un vienojamies
tikties jau Aglon .

5. augusts
Slav ts Kristus!
Šo rītu ies k m ar Sv t s Mises svinīb m
Madlien . Atvadījušies no draudzīgajiem
madl niešiem, ce u turpin j m uz 20 kilometrus
att lo Meņģeli. Pusce , pirms t va Krišj ņa lekcijas
par lūgšanu piedzīvoj m patīkamu p rsteigumu –
mūs apciemoja iepriekš jo divu sv tce ojumu
garīgais vadīt js – t vs Staņislavs. Sirsnīgi
apsveicin jies ar katru no grupas dalībniekiem, t vs
deva mums sv tību un steidza atpaka pie draudzes
un ikdienas darbiem.
Katru dienu ce satiekam atsaucīgus un
smaidīgus cilv kus. T pusdienu viet saimnieki
mūs cien ar pašu sietu sieru, bet p c p ris
kilometriem – b rni uz krustcel m atbraukuši ar
riteņiem, lai atvestu mums bolus. Paldies jums,
labas gribas cilv ki! Lai Dievs jūs bag tīgi sv tī!
Jau pie Meņģeles robežas, pied v dams
atelpas mirkli, mūs sveic sirsnīgs kungs, bet pie
pašas skolas sagaida k da sieviete ar b rnu. Un
vakara gait mūs apciemo jau iepriekš jos gados
iepazīt s kato u sievietes, ar kur m kop esam
svin juši arī Sv to Misi. Tas viss liek justies
gaidītiem.
Novakar pirmo reizi šī sv tce ojuma laik
pulc j mies maz k s grupiņ s, lai taj s jau
personīg k sarun savstarp ji dalītos par to, kas
piedzīvots līdzšin j ce .
V l j piemin statistiskie p tījumi, kurus esam
veikuši ce a laik . Ja v rt jam mūsu grupu
absolūtajos ciparos, tad grup esam 44 cilv ki, kas
kop sveram gandrīz 3 tonnas (2982 kg) un

nodzīvoto 1378 gadu laik esam izauguši gandrīz 74
metrus (7397 cm) gari un devušies 188
sv tce ojumos.
K liecina dati, vid jais statistiskais Sv t s
Alberta draudzes grupas sv tce nieks ir 31 gadu
veca sieviete ar 40.k jas izm ru. T sver 67,77
kilogramus un ir izaugusi 168 centimetrus gara. Šī
sv tce niece dodas jau ceturtaj sv tce ojum un ir
uzberzusi vien 1 tulznu.
Bet, k saka gudri cilv ki, ir lieli meli, mazi
meli un statistika … Lai to p rbaudītu, izveidoj m
statistisko sv tce nieku p c liel kajiem un
maz kajiem r dīt jiem. J saka, k ir – rezult ts
izskat s sam r neticams.
Maz kais statistiskais sv tce ot js mūsu grup
ir septiņgadīgs puika ar 31.k jas izm ru, kurš sver
27 kg un svētceļojumā iet pirmo reizi. Šis puisis ir
148 cm garš un viņam nav nevienas tulznas.
Savuk rt visgruntīg kais statistiskais
sv tce nieks san k 192 cm gara un 99 kg smaga
ϰ

sieviete ar 46.k jas izm ru. Šī sv tce niece jau
sasniegusi 74 gadu vecumu un dodas
17.svētceļojumā, bet tas priekš viņas nav bijis īpaši
veiksmīgs, jo uzberztas jau 7 tulznas.

Ceram, ka lik m jūsu sej par dīties smaidam!
Ar mīlestību,
jūsu sv tce nieki

6. augusts
k arī pansion ta iemītniekus. Viesošan s laiks ir
piepildīts ar smiekliem, sp l m un
mūziku.

Slav ts Kristus!
Šodien veicam ce u no
Meņģeles uz Iršiem, kas ir īs kais
posms šī gada sv tce ojum – tikai
13 km. Bet vienlaikus netiek
zaud ts nekas no ierast s dienas
k rtības. Ce u uzs kam ar Stundu
lūgšan m, turpin m ar sargeņģe u
sveicieniem un „Dv se u
izkopšanas radio” p rraidi, k arī
klaus mies lekciju par Dieva V rdu,
lūdzamies Rožukroni un pavad m
laiku ar Dievu klusum .
Liepkalnos, mekl jot atpūtas
vietu, piemetamies k das m jas
s tmal . Saimnieki ir tik laipni un
atsaucīgi! Viņi sarūp ja priekš
mums ne tikai ūdeni veldzei, bet arī
plūmes un pašu audz tos tom tus.
K šo ziedojumu nov rt ja k da no sv tce niec m –
šie ir visgard kie šovasar stie tom ti. Paldies!

Pašus maz kos b rne us sav
pasp rn paņ ma ena, Paula, Zane
un In ra. Savuk rt pusaudži tika
sadalīti div s komand s un viņi
var ja iesaistīties daž d s
aktivit t s – gan sp l t ūdensbalonu
-dvie ubolu, gan kartupe us, gan
volejbolu. Priecīgus mirk us
sag d ja brīži, kad jaunieši, dzirdot
slavas dziesmas, kas tika dzied t s
kop ar vecajiem audīm, pameta
savas rota as un pievienoj s Dieva
slav t ju pulkam. Pat trīs līdz
piecus gadus vecie z ni līdzi
dzied ja kristīg s dziesmas. Viņu
repertu r ietilpst gan „No m la
veidots es”, gan „Mūsu Kunga diženums”. Gar
pacelti, atgriežamies naktsmītn .

Pirms dienas nosl guma mums ir dota iesp ja
Sv to Misi uzreiz p c ien kšanas Iršos svinam
nomazg ties silt s duš s un to izmanto katrs grupas
Sv t M rtiņa Romas kato u baznīc , kur
dalībnieks.
dievkalpojumus ikdien svin ne tikai kato i.
Miers ar jums!
Savuk rt vakar dodamies apciemot b rnu
Sv tce nieki.
nam „Dzeguzīte” dzīvojošos b rnus un jauniešus,

7. augusts
Miers ar jums!

noties juši. Paldies laipnajiem Iršu iedzīvot jiem!

Šo dienu ies kam ar Sv t s Mises svinīb m
Iršu baznīc . Lielu prieku mums sag d viet jo
aktīva līdzdalība – Mis piedal s arī vakar
apciemotie b rni un pansion ta iemītnieki. Pirms
došan s ce saņemam bag tīgu ziedojumu – medu,
pašu sietu sieru un veselu b odu speķa pīr gu. Līdz
vakaram visu d v to gard m mut m jau esam

T l k mūsu ce š ved uz P aviņ m. Papildus
smagumu šodien iepl notajam 25 kilometru
g jumam pievieno lielais karstums. Tikuši līdz
gleznainaj m Odzienas pilsdrup m, dodamies
autoservis palūgt k du malku ūdens. T viet
meistari ne tikai iel ja k du ūdens bundulīti, bet
atgrieza ūdens š ūteni. Laikam lieki piebilst, ka reiz
ϱ

grupas, tiek iet rpti garos bieza lina kreklos.
Patīkami atv sin jušies, enerģijas pilni noklaus mies
arī t. Krišj ņa sagatavoto kateh zi un jau atkal
dodamies ce ar Rožukroņa lūgšanu.

ar pude u uzpildīšanu tika aplaistīts gandrīz ikviens
grupas dalībnieks.

Grupas dalībniekiem lielu prieku sag d t va
Krišj ņa kalpojums dienas gait – viņš ir tas, kurš
nosl dz mūsu grupu. Katram, kurš v las, ir iesp ja
pieņemt Izlīgšanas sakramentu vai piedalīties
garīg s p rrun s.
Paliekot vienoti lūgšan ,

Šīs karst s dienas ir papildus izaicin jums arī
gandarīt jiem – klus t jiem, jo viņi, lai atšķirtos no

jūsu sv tce nieki.

8. augusts
Salve!
K visa Latvija, t arī m s cīn mies ar lielo
karstumu. Ce a putek i jaucas ar saules tveici un p ri
p r pier m pilošiem sviedriem. Š d s situ cij s var
līdz t tikai na un ūdens. Šoferītis Artūrs, to
saprazdams, uz ce a sag d īstus sv tkus – pusce
tika pievesti lielie ūdens bundu i, kas nekav joties
tika izmantoti priekš š akstīšan s un laistīšan s. P c
š das veldzes k du brīdi varam so ot ar tīri raitu soli.
Lekciju ce arī šodien lasa t vs Krišj nis;
šoreiz – par Pasaules jauniešu dien m, par to moto
(kas ir arī mūsu grupas šīgada moto), pāvesta
Franciska uzrun m un daudzajiem kristiešiem, kas
pulc j s t s uzklausīt.
Ik pa laikam k ds līdz p d jam nolieto savus
līdzi paņemtos apavus. T vakar no sanda u
turpm kas lietošanas bija j atsak s J nim L., bet
Di na šodien t noso oja, ka nu abu kurpju zoles „
rot ” divi pr vi caurumi.

Krustpils Vissv t s Trīsvienības baznīc . Sv to Misi
svinam kop ar draudzi un t s pr vestu Viktoru
Nagli.
Arī šodien piedzīvojam ziedot ju nesavtīgumu
– mūsu virtuvei tiek noziedoti gan gurķi, gan kabači,
gan boli, gan arbūzi. Ik dienas šos labv us
piemin m mūsu lūgšan s.
Esiet sv tīti!
Jūsu sv tce nieki.

Ierodoties naktsm j s, esam karstuma
nomocīti, bet pie miera v l nevaram doties. P c
peldes Daugav dodamies uz Sv t s Mises svinīb m

9. augusts
Slav ts Kristus!
Dienu uzs kam ar Sv t s Mises svinīb m
Vissv t s Trīsvienības baznīc un, sakot paldies

krustpiliešiem un viņu pr vestam, bez liekas
vilcin šan s dodamies ce . J saka, ka šogad mūsu
grup tiek iev rota īpaša disciplīna – br lis dams
ϲ

visu ir izpl nojis pa minūt m un arī stingri uzrauga,
lai viss notiktu p c grafika.

sausums vai straujas šūpoles, izv rte par garīgo
sarunu ieguvumiem, līdz debat m par jutību un sp ju
sadzird t Dieva dvesmu un aicin juma
autentiskumu.

Dienas gait var j m p rdom t mūsu patiesos
iemeslus, kuru d piedal mies sv tce ojum , un k
cenšamies mūsu m rķus sasniegt. Min t s p rdomas
Šaj ce Dievs īpaši rūp jas gan par mūsu
rosin ja k das m sas došan s m jup pirms
garu, gan miesu. To īpaši varam piedzīvot šodien.
sv tce ojuma gala m rķa sasniegšanas.
Kaut gan šīs dienas g jums ir vien nieka 18
kilometru, ce trīsk rt piedzīvojam tuv kmīlestības
Šai dienai kateh zi jau atkal ir sagatavojis
apliecin jumus no mums nepazīstamiem cilv kiem.
mūsu gans – t vs Krišj nis. Šodienas t ma – par
Pirm ir k da vientu a sieviņa, kura, cien jot mūs ar
Ievas un dama gr k krišanu un Marijas īpašo
boliem, asar m acīm st sta, ka nespēj vairs saviem
lomu Dieva pestīšanas pl n – neatst j vienaldzīgu
sp kiem nok ūt līdz Aglonai. Otrs ir k ds Vīpes
nevienu.
jaunietis, kurš laipni izr da, kur mekl t tuv ko
Dienas vidū piedzīvojam skaistus mirk us pie peldvietu un kur – k du k rumu sargeņģelim, un
Laukezera. Jau iepriekš tika iepl nots, ka pusce
vakar no sava d rza mums atnes spaini ar svaigi
gan peld simies, gan dīsim pusdienas, gan
lasīt m plūm m. Savuk rt treš ir maz s Evelīnas
dalīsimies mazaj s grupiņ s. P c p rsteidzoši dzidr ģimene, kura sag d jusi jo īpaši bag tīgu ziedojumu
ūdens baudīšanas (daži taj met s ar vis m drēbēm – gan kartupe us, burk nus, bietes, tom tus un
un vair kk rt) ieturamies ar s tīg m pusdien m.
gurķus, gan bolus, plūmes un svaigi v rītus
Savuk rt trīs stundas garo atpūtas pauzi nosl dzam iev rījumus, gan medu, svaigas z u t jas un
ar dalīšanos pieredz taj p d jo trīs dienu laik .
cepumus.
Atziņas un jaut jumi mazaj s grup s izskan
Paš novakar piedzīvojam negaidīti jautru
visdaž d kie – no t , ka garīgi tiek piedzīvots
savstarp j s tuvības mirkli, kas ir vien k
apliecin jums tam, ka šaj ce esam k uvuši par
vienotu kopienu, Dieva b rnu ģimeni. K punkts uz
„i” rakstītajam ir mazās Lauras atgriešanās grupā pēc
slimošanas – Laura tiek sagaidīta ar dziesmu un
ska iem aplausiem.
Sv tījot katru un paliekot vienoti lūgšan ,
jūsu sv tce nieki.

10. augusts
Pax!
Šodien mums iepl nots īss ce a posms, jo
vakar pl notas aizlūgšanas.
Neraugoties uz to, ce neiztrūkst kateh ze.
Šodienas t ma ir „Klausies, Izra l! … Tev nebūs
citus dievus pielūgt līdz s Man!”.
Atst jot mūsu naktsmītni – Vīpes klubu, ce u
uzs kam viegl un rait solī, jo beidzot gaisa
temperatūra ir nokritusi zem 300C un dams
neapdomīgi embl mas un krusta nešanu ir uztic jis

abiem vīriem pašos sp ka gados – valdam un
Dzintaram.
Uzreiz p c pirm s atpūtas grupai pievienojas
Miša, kurš bija devies m jup, lai atgūtu sp kus. Miša
un riks mūsu grupai ir īpaša sv tība. K daloties
vair kk rt ir izteikušies sv tce nieki, aklais puisis un
ar cerebr lo b rna trieku sirgstošais vīrs katram no
viņiem ir k pamudin jums dzi k m p rdom m.
P rdom m par to, cik daudz mums katram, kas esam
fiziski un garīgi vesels, Dievs ir d v jis un k m s
aujamies tuv kmīlestības impulsam gadījumos, kad
ϳ

v j kajam ir nepieciešams atbalsts.
Pusdienas jau atkal ieturam pie ezera. Pirms
maltītes uzklaus m arī t va Krišj ņa konferenci par
Sv t Gara d van m un aizlūgšan m.
Sv to Misi svinam vakar Līv nu Sv t
Erceņģe a Miķe a baznīc , kuras durvis mums laipni
atver draudzes pr vests Juris Zar ns. Ž lastības
saņemam vienu p c otras – uzreiz p c Sv t s Mises
ador cij varam piedzīvot J zus kl tbūtni Vissv t k
Sakramenta priekš un aizlūgšan s atdot Kungam t s
lietas, kuras nospiež mūsu sirdis un domas.

Sirsnīgi sveicieni!
Jūsu sv tce nieki.

11. augusts
Slav ts Kristus!

atpūta, kuras laik varam izv l ties, vai darboties ar
saimniecisk m liet m, vai arī mekl t klusumu un
pavadīt šo laiku pace ot sirdis uz Dievu.

Šo rītu ies kam ar Sv to Misi Līv nos. To
svinam kop ar draudzi un Ventspils grupas
sv tce niekiem. Ventspilniekus šodien sastopam
P cpusdien un vakarpus sagaid m daudz
divas reizes – no rīta un viņu dienas g juma pusce . ciemiņu – gan Evelīnas krustt vu, gan Ievas un
Kop ar šiem sv tce niekiem uzdziedam p ris Dieva Sandras ģimeni, gan Marinas vec kus. Viesi un
godam veltītas dziesmas.
sv tce nieki vakaram ir sag d juši daž dus k rumus,
bolu raža šogad ir izdevusies un nav dienas, jo vakar sagaid ma agape.
kad m s cienast nesaņemtu šos aug us. Šodien
pirmo bolu grozu saņemam tikko izg juši no
Līv niem, savuk rt pirmaj atpūtas viet tiekam
cien ti jau otro reizi.
Par tuvošanos Aglonai liecina arī apk rt jo
atsaucība – t pieaug atbilstoši atlikušo kilometru
skaita samazin jumam. Jau vakar, ien kot Līv nos,
reti kurš gar mg j js nepam ja ar roku. Savuk rt
šodien gar mbraucot m ja gandrīz katras mašīnas
vadīt js un līdzbrauc ji.
Ierodoties naktsm ju viet Rožup , mazaj s
grupiņ s dal mies par piedzīvoto Diev un
aizlūgšan m un mirkli v l k mums tiek dota ilg ka

Agape tiek pavadīta jautr un sirsnīg noskaņ .
Ugunskur tiek ceptas desiņas un uz skatuves
dzied ts un dejots. Vakara muzik lo da u uzs k
mūsu maz kie sv tce nieki – b rni, bet jau p c
mirk a viņiem piepulc jas arī pieaugušie. Pa vidu
visam notiekošajam tiek deklam ta arī Raiņa dzeja
un izdejotas gan kristīgas dziesmas, gan taut
iemī otas rota as.
V l pirms Agapes nosl gšan s m jup dodas
viena no grupas vadīt j m – Marina. Grupu šorīt
n c s atst t arī J nim L.. Gan Marinai, gan J nim
j atgriežas darb un viņiem nav iesp jas doties
mums līdz ce līdz Aglonai. M s paliekam lūgšanu
nodomos vienoti ar tiem, kuriem ir j atst j mūsu
grupa.
Lai Dievs jūs stiprina!
Jūsu sv tce nieki.

ϴ

12. augusts
Vakar grupai pievienojas Leonora, kura
vair ku gadu garum uz Aglonu ir devusies tieši ar
Šodienas ce š vijas no Rožupes uz Prei iem.
Albertiem. Dienai nosl dzoties, gandrīz visa grupa
Bez liekas kav šan s dodamies ce un dienas
iesaist s Kartupe u sp l ; arī tie, kam p ri
pirmaj pus solis ir ņiprs. Ce izskan gan Dv seles
piecdesmit.
izkopšanas radio raidījumi, gan rožukronis, gan
Jau tradicion li Aglon ieiesim naktī uz
stundu dziesmas. Vakar lasītajai lekcijai par p vesta
Franciska interviju medijiem p c Pasaules Jauniešu 14.augustu, tāpēc rakstīšanai laiks neatliks un
dien m Rio, t vs Krišj nis pievieno konferenci par rītdienas un parītdienas notikumu atspogu ošana var
nedaudz kav ties.
Evanģ lija v sti.
Slav ts Kristus!

Palieciet ar Dievu!

Uzreiz p c pusdien m mūs p rsteidz sp cīgs
negaiss ar aukstu lietu. Laika ziņ s tika v stīts, ka
šodien lietus netiek pl nots. Līdz ar to dažiem
sv tce niekiem no dienas som m bija izvilkti š diem
brīžiem tik nepieciešamie lietusm te i. Bet,
kopīgiem sp kiem un viens otram piepalīdzot,
katram atrodam veidu k pasarg ties no lietus.

Jūsu sv tce nieki

Ce jau atkal varam satikt ciemiņus. Pirmo
satiekam Ievas t ti, pusdienu viet mūs apciemo
Bet nijas m sa Di na ar puišiem no draudzes, bet
k d atpūtas viet , pīpinot un rok m m jot, gar m
pabrauc Pro Sanctitate m sas Lili na un Rita.
Sv to Misi uzreiz p c ce a svinam Prei u
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīc kop
ar Ludzas sv tce nieku grupu.

13. augusts
Slav ts Kristus!
Šodien uzs kam mūsu p d jo ce a posmu uz
Aglonu. K jau iepriekš tika min ts, līdzīgi k
iepriekš jos gados arī šaj sv tce ojum p d jo ce a
posmu esam iepl nojuši veikt naktī. Lai nakts
g jums nebūtu p rlieku grūts, dienas pirmaj pus
pavirz mies tuv k Aglonai par 13 km – līdz
Aizkalnei.
Šis rīta posms izv ršas atšķirīgs no visiem
iepriekš jiem. Šoreiz sv. Dami na krusts ir v rsts
pret grupu un mikrofons – nodots t va Krišj ņa
rok s. Kontempl jot Krust sisto un ieklausoties
mūsu garīg vadīt ja st stītaj par sv. Francisku un
viņam izteikto Dieva aicin jumu „Ej un atjauno
Manu baznīcu!”, p rdom s, kas mijas ar klusuma

brīžiem, varam arvien dzi k iepazīt Dieva
nosl pumu un Viņa aicin jumu.
Jasmuižas Sv t Krusta pagodin šanas
draudz kop ar draudzes ticīgajiem lūdzamies
Rožukroni un svinam Sv to Misi. Uzreiz p c garīg
mielasta baudīšanas ieturam arī pusdienas un
dodamies atpūsties pirms nakts ce a. K v l k par
piecas stundas ilgušo diendusu priec j s pr vests –
visi dus ja k mazi Miera b rni.
Nobruņojušies ar atstarot jiem, lukturīšiem,
lūgšan m un slavas dziesm m, tumsai iest joties
uzs kam p d jo ce a posmu pie Aglonas
Brīnumdarīt jas Dievm tes.
Nakts laik jau atkal piedzīvojam Jaunavas
Marijas un J zus rūpes par mums – kaut sinoptiķi
ϵ

iegūst vispopul r k s dziesmas statusu. P d jos trīs
kilometrus dziedam visas dziesmas, ko vien sp jam
atcer ties un kas veltītas Marijas godam. No p d jo
gadu jaunumiem līdz gadu desmitus p rcietušai
klasikai.

jau vair kas dienas p c k rtas solīja, ka šaj naktī
sp cīgi līs, m s slavas dziesmas teic m un so oj m
zem skaidr m, zvaigžņot m debesīm.

Četros no rīta uzgavilējam, jo esam nonākuši
šī sv tce ojuma gala m rķī – Aglonas Dievm tes
sanktu rij un visi pateicīb noslīgstam ce os
Vissv t k Sakramenta un Alonas Brīnumdarīt jas
Dievm tes sv tgleznas priekš . Pateicību izsaka
ikviens no mums – gan 13 sv tce nieki, kas šo ce u
m rojuši pirmo reizi, gan tie, kas piedzīvo jau
piecpadsmito un septiņpadsmito sv tce ojumu uz
Aglonu.

Naktī dziedam un priec jamies k Gaismas
b rni. P c Rožukroņa lūgšanas dzimšanas dien
sveicam Solveigu, dal mies liecīb s par Dieva
Pateicība un slava mūsu Kungam! Paldies Tev,
darbiem mūsu dzīv s un izdziedam sv tce ojuma
Pestīt ja M te!
dziesmu topu, kura laik konstat jam, ka ir
Miers ar jums!
nemainīgas v rtības – p rn gada sv tce ojuma otr s
vietas ieguv ja „Marija, Klus gaisma”, šaj gad
Jūsu sv tce nieki

14. augusts
Miers ar jums!

oti patīkamu p rsteigumu piedzīvojam
Mūsu īso nakti v l īs ku dara jestrie kaimiņi – vesperu laik – šo lūgšanu laik mūsu grupas
šoferītis Artūrs bildina sv tce nieci Di nu. K tas
pamostamies no dīvainas mūzikas aiz loga. K
redzams no Di nas samulsuš vaiga, priekš viņas tas
izr d s, k da no sv tce nieku grupiņ m, atbalstot
ir negaidīts p rsteigums, bet, neraugoties uz to,
veselīgu dzīvesveidu, ik rītu veic
nekav joties seko atbilde – j .
rīta rosmi.
Laikam lieki piebilst, ka jauno
Aglon turpin m būt
p ri nekav joties sveicam m s
vienoti un saglab jam kop
visi.
būšanas garu. T p c turpin m
P c vakara lūgšan m
sumin t dzimšanas dien
notiek arī atvadu vakars, kura
Solveigu un kop lūdzamies arī
laik atkl jam sargeņģe us un
ikdienas lūgšanas. P c laud m
dal mies ar to, k esam
kop ar visiem sv tce niekiem
piedzīvojuši Dievu šaj ce .
svinam Sv to Misi bazilikas
sakr laj laukum .
Pirms Tautas krustace a grupai pievienojas arī
Dienas vidū gan katram tiek dota brīva va a – Anda ar draugu no Austr lijas, Sandra un Mel nija,
laiks individu l m lūgšan m, gatavošan s vakaram, kuras šogad ar mums ce nevar ja doties.
tikšan s ar sen neredz tiem draugiem. Daži no
Visi kop piedal mies Tautas krustace un
mums v l pagūst iesaistīties daž da veida kalpošan . nakts slav šan Aglonas bazilikas kript . Izturīg kie
Piem ram, Inga un Kristaps piedal s slav šan
Dievam godam dziesmas v l izdzied ap sešiem rīt .
RARZI teltī, bet mūsu puišu bariņš – Bet nijas m su
Palieciet Dieva mīlestīb !
telts „atjaunošan ” p c sp cīgu v ja br zmu
Jūsu sv tce nieki
p rciešanas.
ϭϬ

