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Lai nokļūtu no vienas vietas citā, attālākā, mūsdienās ir daudz ērtāki 
un ātrāki pārvietošanās līdzekļi par iešanu kājām. Svētceļojuma 
būtība slēpjas ne tik daudz galamērķī, cik pašā procesā - ceļā. Tajā 

ir zināmas paralēles ar Baznīcas un visas Dieva tautas dzīvi, kurā netrūkst 
gan grūtību un pārbaudījumu, gan prieka un svētku. Tā ir sava veida kopienas 
dzīves pieredze, kur varam iet mazumā, atvēlot lielumu Kristum. Kaut vai 
uz neilgu laiku, tomēr paveras iespēja mācīties atteikties no nemitīgas 
kontroles pār visām situācijām un savu dzīvi. Tajā parādās arī gribas akta 
ārējs impulss, kas mudina uz sirds atgriešanos un ciešāku vienotību Jēzū. 
Gan šajā ceļojumā, gan visā dzīvē uzticēsimies Viņam, lai līdzīgi apustulim 
Pāvilam varētu teikt: „Lai pateicība Dievam, kas mūs Kristū vienmēr vada 
uzvaras gājienā un caur mums Kristus atzīšanai ļauj izplatīties kā smaržai 
visās vietās!” (2 Kor.2:14).  Ejot ar visiem kopā, labāk iepazīsim arī paši sevi, kā 



Emmausas mācekļi, kuriem „viņu acis atvērās un tie Viņu pazina...” (Lk.24:31) 
Ikkatram Dievs paver jaunus apvāršņus. Arī Tu pieņem tos, izkliedē šaubas, 
„Nāc un redzi!”

Izbraucam no Rīgas 7.augustā plkst.16:45 ar vilcienu uz Ludzu, pirms tam 
atstājot vedamās mantas Rīgas katoļu ģimnāzijā. Sešu dienu maršruts: 
Ludza – Stoļerova – Kaunata – Lipušķi – Andrupene – Priežmale – Aglona, 
vidēji dienā ejot 15km. Katru dienu paredzēta Svēta Mise, katehēzes, vakara 
slavēšana u.c. Pieturvietās nakšņojam skolās, galapunktā – teltīs. Sīkāka 
informācija tiks izsūtīta uz e-pastiem un pārrunāta kopīgā sanāksmē. 
Pieteikties pie Aijas 29153246, vietu skaits ir ierobežots.
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> Jūnijā, jūlijā un augustā pirmdienas vakaros sv. Mises nebūs!

> 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!


