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AUGUSTS – AGLONAS MĒNESIS

7.augusta rītā labā noskaņojumā un 
kaujas gatavībā uz perona pie vilciena 
Rīga-Zilupe tikās bariņš svētceļnieku, 
kuri ceļu uz Aglonu nolēma mērot 
kājām kopā ar Rīgas Katoļu ģimnāzijas 
grupu. Tas bija svētceļojuma Rīga-
Zilupe-Aglona pirmais posms. 
Ierodoties Zilupē, pirmais pārsteigums 
– lietus, bet vai tas var būt svētceļnieka 
bieds, jo grūtības taču ir tāpēc, lai tās 
pārvarētu un par tām nekurnētu. 
Vakarpusē grupai pievienojās vēl daži 
svētceļnieki un nākamajā rītā, 
bruņojušies ar rožukroņiem, mīlestību 

un pacietību, 35 cilvēku sastāvā grupa 
sāka nākamo posmu – ceļu uz Aglonu 
kājām. Kad visjaunākajiem kājas bija 
nogurušas, tad lielie tēti un brāļi 
palīdzēja, kādu gabalu pagurušos 
nesam uz saviem pleciem. 
Latgales pļavas, lauki, pakalni un ielejas 
jau sākušas greznoties vasaras 
brieduma krāsās, patīkamie un 
viesmīlīgie latgalieši vēlreiz apliecināja, 
ka viņu mājas un sirdis ir atvērtas 
ceļiniekiem. Skumjas vien raisīja 
atsevišķas pamestās mājas, kuru 
aizaugušās takas liecināja, ka sen pa 
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tām nav staigājušas darbīgo laucinieku 
kājas. 
Svētceļojums ir laiks, kurā katra gājēja 
ceļasoma piepildās ar jaunu ceļamaizi 
turpmākam dzīves posmam. Tā bija arī 
šoreiz. Tas bija tēva Pētera Alusika 
katehēzes par ticību, kopīgās lūgšanas, 
apkārtējā daba, kas lika domāt par 
Dieva skaisto radību un viņa izdomas 
bagātību, sarunas un savstarpējas 
mīlestības apliecinājumi, kas 
paplašināja ne tikai katra zināšanas, 
bet arī personisko pieredzi. Jauniegūtie 
draugi lika paplašināt savas sirds 
robežas, bet galamērķa – Aglonas – 
sasniegšana lika atcerēties, ka kopīgi 

dodamies uz mūsu katra dzīves 
galamērķi – Debesu mājām. 
Aglonā, daloties par ceļā piedzīvoto un 
saņemto, daudzi apliecināja, ka 
kārtējais svētceļojums ir jauns 
atspēriena punkts, vienīgi jāpieliek 
pūles, lai arī ikdienā pēc svētceļojuma 
atrastu laiku ikdienas lūgšanai un 
dzīvotu Dieva klātbūtnē. 
Paldies visiem tiem, kas piedalījās, kā 
arī tiem, kas ziedoja savu laiku, izdomu 
un enerģiju, lai svētceļojumā ikviens 
gūtu garīgu stiprinājumu! 

 
Ilze Mežniece

 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 No septembra mūsu draudzē 

sāksim Labā Gana katehēzes. 
Sīkāka informācija nākamajā 
informatīvajā lapā.  

 9.septembrī pēc sv. Mises 
draudzes evaņģelizācijas šūniņu 
atbildīgo un līdzatbildīgo 
tikšanās. 

 10.septembrī atsākas draudzes 
katehēzes nodarbības (18.00 
adorācija un pielūgsme, 18.30 
sv. Mise, 19.30 katehēze). 

 3.oktobrī mūsu draudzē uzsākam Alfas kursa nodarbības, info Ģirts 
tel.29614492 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  

 
RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 

 Gatavojamies jaunajam mācību gadam! 
 

 Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko kalpošanu: kristībām, 
grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises intencijām, kā arī par garīgām 
konsultācijām u.c 

  

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P – 10.30 
O – 10.30 
T – 10.30 
C –  10.30 
P –  10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + 
grēksūdzes 
         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

