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Mūs gaida. Mēs esam gaidīti. Mēs gaidām. Dzīve ir gaidīšana. 

Gaidām no dzīves. Gaidām mīļu ciemiņu. Ieliekam zemē sēkliņu 

un gaidām, ko zeme dos. Gaidām krāšņos kreses ziedus no mazas, 

krunkainas sēkliņas. Sākumā redzam tikai asnu, tad pamazām – pašu augu. 

Tik ilgi ir tikai zaļās lapas, bet jābūt pacietīgam, lai sagaidītu ziedus.

Mēs gaidām tikšanos. Gaidām satikšanos ar cilvēkiem, ar darbiem, vietām 

un vārdiem. Ir negaidītas tikšanās, un ir gaidītas.

Kad gaidām vēl neiepazītu cilvēku, mēģinām stādīties priekšā – kāds viņš 

būs. Ko viņš ienesīs jaunu, neparastu, negaidītu mūsu dzīvēs. Un vienlaikus 

– salīdzinām viņu ar tiem, kas bija, ar iepriekšējiem. 

Dzīves ceļi mūs saved kopā ar dažādiem cilvēkiem. Daži mūs pavada 
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īsu brīdi, citi – visu mūžu. Daži mums paliek atmiņā un iedvesmo pat no 

nedaudzām tikšanās reizēm, bet citi ir līdzās katru dienu, taču nenovērtējam 

viņu labo sirdi un uzticību. Vēl citus mums ir grūti iemīlēt. Tomēr mēs ikkatrs 

esam radīti pēc Dieva līdzības. Mēs visi esam Dieva bērni, un nav nejaušību 

mūsu ceļos, ceļojumos un svētceļojumos. Nejaušības mums šķiet tas 

negaidītais, bet tieši nejaušības mēs gaidām. Un pati doma – cik nejauša 

tā ir! Mēs domājam, bet kāds zinātnieks mums teiktu – tā ir tikai neironu 

kustība un dažādas reakcijas mūsu smadzenēs. 

Mēs iemācāmies lasīt – un ne jau tikai burtus! – un satiekamies ar Vārdu. 

Vai mēs Viņu esam gaidījuši? Vai Viņš pie mums ierodas negaidīti?

Sagatavoja priesteris Modris Lācis
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> jūnijā, jūlijā un augustā pirmdienas vakaros sv. Mises nebūs!

> Izbraukšana rKĢ un draudzes svētceļojumā uz aglonu 7.augustā no rīgas, maršruts 

Ludza – aglona. Sīkāka informācija tiks izsūtīta uz e-pastu un izstāstīta kopīgā svētceļnieku 

tikšanās reizē jūlija vidū. papildus info: aija tel. 29153246

esam ļoti priecīgi par jūsu vēlmi doties svētceļojumā, jo pieteikušies jau gandrīz 60 cilvēki.

> 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!


