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Dažas liecības:
svētīga un mīlestības pilna diena. Pavadītais 
laiks Kabilē mums bija kā patiesa prieka 
apliecinājums Kristus augšāmcelšanās 
svētkiem. aizkustināja Zilā Krusta iemītnieku 
priecīgās sejas, kopīgi dziedot slavēšanas 
dziesmas. ciemakukulī aizvedām mūsu 
šūniņas ievas pašrocīgi tamborētās 
lieldienu dāvaniņas un saimnieču Dainas 
un Maritas cepto torti. Šis pasākums vēlreiz 

apliecināja, ka mūsu draudzes cilvēki māk 
priecāties un draudzīgi kopā pavadīt laiku. 
Dieva svētību Zilajam Krustam vēlot - laila 
un Ģirts.

aija un arnis:
21.aprīlī braucām ciemos pie mūsu kopīgiem 
draugiem agra un Rutas. ar uzņēmīgo 
pāri iepazināmies pagājušā gada rudenī 
braucienā uz izraēlu. agra stāsts par viņa 

Otrajās lieldienās apciemojām mūsu draugus Zilā krusta filiālē Kabilē. Var teikt, ka 
mums ir izveidojusies sadraudzība, jo pirmo reizi pie viņiem ciemos bijām pagājušā 
gada pirmajā adventa svētdienā.

ar mums kopā bija mūsu prāvests Māris Ozoliņš. sadraudzība sākās ar sv. Misi. 
būdami Kabilē, piedzīvojām patiesu mīlestību, mīlestību, kas dāvā prieku sev un citiem. 
Pateicamies Dievam par iespēju būt sadraudzībā, piedzīvot vienotību lūgšanā.. lai Dievs 
bagātīgi svētī visus Kabiles iedzīvotājus, īpaši lūdzamies par Zilā krusta iemītniekiem!

CIemos pIe ZIlā 
krusta kabIlē
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DieVKalPOjuMi DRauDZē

sv.Mise 10:30
slavēšana 18:00
sv.Mise 18:30
katehēze 19:15
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00
sv.Mise 9:00 ar laudēm
adorācija 9:30-10:50
draudzes sv.Mise 11:00
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> Maijā katru sestdienu pēc sv. Mises notiks rožu kroņa lūgšana draudzes nodomos, aicinām 

piedalīties! 

> Pirmdien, 5.maijā, katehēze nenotiek

> 11.maijā pēc sv. Mises tikšanās par baznīcu nakts norisi

>No 26. līdz 28.septembrim Rīgā notiks Tezē baltijas reģionālā tikšanās. būtiska 

pasākuma sastāvdaļa ir jauniešu uzņemšana mājās, tāpēc katrs ir aicināts dalībniekiem 

piedāvāt naktsmājas. Viesģimeņu anketas pieejamas pie ziņojumu dēļa. Pieteikšanās līdz 

1.jūnijam. Tezē koordinatori mūsu draudzē: 26112446 (Viktors) un 28251844 (alise). 

aICInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
ZIedoJumIem!

ikdienu un cilvēkiem, ar kuriem viņi kopā 
saimnieko Kabiles laukos, uzrunāja mūs jau 
toreiz izraēlā. Tik iespaidīgu saimniecību ar 
neparastiem lopiņiem un putniem iepriekš 
nebijām nekur redzējuši. arī mūsu dēlam 
artim patika lauku mājas īpašie dzīvnieki un 
viņu mazuļi, bet visvairāk tas, ka bija iespēja 
spēlēt futbolu.  Neizsakāms ir prieks par 
Rutu, agri un saimnieci aņu, kas uzņemas 
atbildību par cilvēkiem, kuriem pašiem 
nav izdevies sakārtot savu dzīvi. Dievam 
patiešām viss ir iespējams! Šī diena īpaša 
arī ar to, ka bija iespēja savā dzimšanas 
dienā būt kopā ar draugiem, slavēt Kungu, 
priecāties par jauko laiku! es, arnis un artis 
sakām lielu paldies Rutai, agrim un aņai par 
viesmīlību, garšīgajām pusdienām, atpūtu 

un kopā pavadīto laiku! 
andrejs un anita:
sevišķi uzrunāja agra personība un liecība 
par Dieva klātbūtni viņa kalpošanā. Viņā var 
redzēt gan žēlsirdīgo samarieti, gan māti 
Terēzi. Milzīgs prieks par skaisto dabu un 
draudzes spēju mobilizēties braucienam.
Diāna un uldis:
Kabilē mūs sagaidīja ar smaidu un atvērtu 
sirdi, kopienas vīri bērniem bija uzcēluši 
šūpoles.  
Mēs piedzīvojām brīnišķīgus mirkļus, 
mīlestību, vienotību un prieku sv. Misē un 
Dieva slavēšanā, rotaļās ar bērniem. liels 
paldies visiem, kas ieguldīja daudz darba un 
mīlestības, lai sadraudzība notiktu un gribas 
teikt: uz tikšanos, Kabile!

sagatavoja: ēvija


