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Rīgas Katoļu ģimnāzijas un Sv. Terēzes draudzes kopīgais svētceļojums ir 
noslēdzies. Svētceļojuma devīze šogad: “Nāc un redzi!” Uz aicinājumu “Nāc” 
atsaucās ap 60 cilvēku (puse no tiem  – bērni). Reizēm ir svarīgi iziet no 

ikdienas, iziet no savas ierastās dzīves, lai dotos pretī neparedzamajam, lai savus 
sapņus un plānus pakārtotu Dieva iecerei  – Dieva sapnim un plānam par Tavu 
dzīvi. Tomēr mājās palicējiem nav pamata justies kā zaudētājiem, jo garīgais ceļš 
no parastā atšķiras ar to, ka tajā varam doties arī paliekot uz vietas. Nāc.

Nākošais vārds svētceļojuma devīzē “un” tur arī nav nejauši. Mēs ļoti bieži uzdodam 
nepareizus jautājumus. Piemēram, Baznīcai jābūt progresīvai vai konservatīvai; 
man jārūpējas par citu cilvēku vai savu pestīšanu; vai mēs, cilvēki, esam advancēti 



dzīvnieki, vai garīgas būtnes? Patiesība šādos gadījumos ir nevis izvēlē starp divām 
alternatīvām, bet tieši to vienībā. Gan – gan, nevis – vai. Un.

Trešais vārds devīzē  – “redzi”  – mūs aicināja pamanīt lietas un cilvēkus mums 
apkārt, un uzlūkot visu ar atjaunotu mīlestības skatienu. Saskatīt, novērtēt un 
pateikties Dievam par visu. Arī attiecībā uz lūgšanu mēs varam iet tālāk nekā 
parasti, jo Dievs mūs neaicina tikai izteikt vārdos kādu (aiz)lūguma, pateicības vai 
slavēšanas lūgšanu, vai arī tikai klausīties, ko Dievs runā. Dievs vēlas tikt uzlūkots 
un aicina mūs uzlūkot Viņu. Tāpat vienkārši, neko nesakot. Redzi.

Pr. Ronalds Melkers
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> Pateicamies visiem, kuri atbalstīja draudzes un skolas svētceļojumu uz Aglonu!

> Trešdien, 26. augustā no plkst. 18:00  visi bijušie Alfa kursa dalībnieki un interesenti 
laipni aicināti uz Alfas sadraudzības vakaru draudzes mājā.

> 6. septembrī laipni aicinām piedalīties draudzes dienā! Pēc Sv. Mises – agape un 
draudzes tikšanās. lūdzu, ieplānojiet laiku!

> līdz 23. augustam lūdzam pieteikties un apstiprināt savu dalību draudzes 
svētceļojumā uz itāliju, kurš paredzēts no 24. oktobra līdz 2. novembrim! 

lai svētceļojums varētu notikt, tajā jāpiedalās 40 cilvēkiem, pretējā gadījumā tas 
tiks atcelts!

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. Ceļojuma kopējās izmaksas ir plānotas 450 eUR.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!


