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P agājušajā svētdienā pie mums bija īpaši ciemiņi, kuri lika aizdomāties par 
dzīvi kā svētceļojumu un vēlmi tajā doties, ik dienas būt svētceļniekiem 
un ar pateicību pieņemt visu, ko labais Dievs mums dod.

Mūsu draudzes māsas Signes pārdomas:
„Dažkārt, lai cilvēku izvestu no ierastās un siltās komforta zonas, ir nepieciešams 

„viesulis”.
Priesteris Andrejs Mediņš ar draugiem no Bruknas kopienas svētdien mierīgajā, 

līdzsvarotajā un ģimeniskajā Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzē izraisīja tādu 
mazu, pozitīvu  „vētru”!

Svētdiena kopā ar „Brukniešiem” man deva iespēju aizdomāties -   kurp savā 
dzīvē eju, vai esmu prieka un miera pilna, jo katru svētdienu mēs taču viens otram 
no sirds to novēlam.

Vai es vēlos un ilgojos būt svētā? Un kur ir manas debesis?
Kur ir miers manī, kur tas dažkārt pazūd?
Vai spēju mīlēt „bezpajumtnieku” un saredzēt viņā Jēzu un savā kolēģī, un 

Svētceļojums...



trolejbusa pasažierī un nepaklausīgā bērnā.. un pati sevī?
Kas tad ir pats svarīgākais manā dzīvē? Un kas ir liekais?
100+1 jautājums, kuri neļauj atslābt pēc priestera apciemojuma.
Lai saņemtu atbildi, vai jāiet Svētceļojumā (Camino)…
Varbūt atbilde ir manā sirdī…
Tomēr atbilde bija svētajā Komūnijā, ko saņēmu, lūkojoties uz priestera basajām 

kājām, atbilde bija svētceļnieku gaišajās un mierpilnajās sejās, atbilde bija pr. 
Andreja Mediņa un pr. Māra Ozoliņa smaidošajās acīs!!!

Paldies par svētīgu un iedvesmojošu pasākumu visiem, kuri to organizēja un, 
protams, pašiem viesiem!!!”

  Mīlestībā Signe , kura tikai mācās iet „Mīlestības ceļu”..
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sv.Mise 10:30
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draudzes sv.Mise 11:00
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> Jūnijā, jūlijā un augustā pirmdienas vakaros sv. Mises nebūs!

> 23.jūnijā sv. Mise plkst. 10.30

> 24.jūnijā – lieli svētki Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana – sv. Mise plkst. 18.30

> Aicinām piedalīties rKĢ un draudzes svētceļojumā uz Aglonu! izbraukšana 7.augustā no 

rīgas, maršruts Ludza – Aglona.  Sīkāka informācija tiks izsūtīta uz e-pastu un izstāstīta 

kopīgā svētceļnieku tikšanās reizē jūlija vidū. Pieteikties un papildus info: Aija tel. 29153246

> Aicinām piedalīties draudzes svētceļojumā uz itāliju no 24.oktobra līdz 2.novembrim! 

Svētceļojuma laikā itālijā apmeklēsim Paduju, ravennu, Loreto, Asīzi,  lielāko bedediktīniešu 

klosteri Montecassino, romu un Vatikānu, atpakaļceļā Vičensu. Ceļā uz itāliju apskatīsim arī 

Čenstohovu un Krakovu Polijā.

Ceļojuma garīgais vadītājs – priesteris. Pieteikties un vairāk informāciju varat uzzināt – Uldis 

Bokšs, tel. 26656515. e-pasts: uldis.bokss@gmail.com

Lai ceļojums izdodos, nepieciešams laicīgi pieteikties 40 cilvēkiem. Ceļojuma kopējās 

izmaksas ir plānotas 450 eUr. Ceļojums ar MB 2013.gada autobusu.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!


