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BĪSKAPA SLEJA  

Pateicība par Diecēzes dienu 

Paldies visiem, kas piedalījāties, kas atbalstījāt ar ziedojumiem un aizlūgumiem. Paldies 

komandai, kas plānoja, sagatavoja un īstenoja! Īpašs paldies arī dziedātājiem un draudžu 

mūzikas dzīves vadītājiem. Gan dievkalpojums, gan muzikālais svētbrīdis bija piepildīti. Mēs 

tikām vadīti tik daudz un dažādos veidos: pakāpeniski mums tika iedota tēma, vēlāk izveidojās 

ideja par gājienu un pēdējā brīdī arī varējām mainīt Latvijas Televīzijas ierakstu grafiku, kas 

pavēra iespēju dažas nedēļas vēlāk pie televizora ekrāna daudziem vismaz daļēji piedzīvot to, 

ko mēs, kas tur bijām, piedzīvojām pilnā mērā. Ir patīkami skatīties arī ierakstu un, tas ir 

saglabājies vēsturē. Pateicība Dievam (arī par labu laiku) un jums, jo bez jūsu piedalīšanās, 

mums šī svētība būtu gājusi garām. Daļa no komandas, kas gatavoja šo diecēzes dienu, ir gatavi 

turpināt iesaistīties un mēs jau raugāmies uz nākošā gada otro septembra sestdienu, proti, 

2019.gada 14.septembri. 

  

Rudens - labs laiks izglītoties 

Septembrī sākas skolas gaitas, oktobra sākumā atzīmējam Skolotāju dienu. Šajā laikā parasti 

atsākas Svētdienas skola, arī iesvētības kursi un draudzēs piedāvā dažādus izglītojošus 

pasākumus. Rudens mums saistās ar izglītību, tas ir labs laiks tai pievērsties. Šajā sestdienā - 

13.oktobrī Svētā Gregora skola svinēs savu 23 gadu jubileju. Skola šogad pārdēvēta par Svētā 

Gregora izglītības centru. Tajā notiek dažādi apmācības kursi un pasākumi. Aicinu ikkatru 

sekot līdzi, lai ieraudzītu, kas pašam der un uzrunāt citus piedalīties. Par to vairāk manā 

aicinājumā ziedot Centram. No piedāvājuma tuvākajā laikā daudzus varētu interesēt un 

ikvienam būt noderīgi - Namturības kursi. Tie nav tikai par naudu vai 10.tiesu, bet par to, kā 

mēs pārvaldām visu, kas mums ir dots, tai skaitā laiku un talantu. 

  

Latvijai - 100 

Tuvojas Latvijas simtgades kulminācija - 18.novembris. Lai Dievs svētī katru, kas to svin 

pateicībā Dievam! Novēlu, lai arī jūs savā draudzē to pienācīgi iezīmējiet pateicībā, kā arī 

aizlūgšanā par gadiem, ko Dievs vēl dos. Gribu uzsvērt Baznīcas un ikviena kristieša lomu 

Latvijas labklājībā. Dieva svētība pār Latviju nāk caur Viņa Baznīcu, caur tiem, kas ļauj Dieva 

valstībai būt prioritātei. Daudzajām lūgšanām baznīcās šeit, Latvijā, ir daudz lielāka nozīme 

Latvijas labklājībā, nekā varam iedomāties. Ja nebūtu daudz un regulāri lūgts, stāvoklis nebūtu 

tik labs, kā tas tomēr ir. Un, ja vēlamies labāku valsti, mums vēl jo vairāk ir jāvienojas kopīgā 

lūgšanā mūsu dievnamos. Mums, Liepājas diecēzē un visā Latvijā, ir daudz skaistu un koptu 

dievnamu. Ne viens vien būtu skaudīgs redzot to, kas mums pieejams. Izmantosim tos un 

pildīsim ar lūgšanām! Lai Dievs svētī Latviju caur savu Baznīcu un mūsu kalpošanu! 

  

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālei - 260 

Lai gan Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālei ir 260 gadi, parasti saku, ka tā ir viena no 

Eiropas jaunākajām luterāņu katedrālēm! Jo, tikai 10 gadus atpakaļ, šī baznīca kļuva par 

katedrāli, un, es nezinu, kur vēl pēdējā laikā Eiropā ir izveidojusies jauna diecēze ar skaidru 

diecēzes centru ar katedrāli. Aizvadītā gada mijā mani uzrunāja doma par to, cik gan svētīgi, 

ka Latvijā, Liepājas diecēzē ir tik daudz altāru. Sakārtota altāra vieta, kur godāt Dievu un pulcēt 

cilvēkus svētumā un glītumā ir par svētību mums pašiem un Latvijai. Gan Latvijas simtgadē, 

gan katedrāles 260.gadadienā vēlējos papildināt Svētās Trīsvienības katedrāles altāra vietu ar 

pārvietojamu altāri. Pateicoties daudziem un dāsniem ziedojumiem manā dzīves jubilejā, to ir 

iespējams veikt, tādēļ aicinu sestdien, 1.decembrī plkst. 11, piedalīties katedrāles jubilejas 

dievkalpojumā, kurā ceram jauno altāra galdu iesvētīt. Arī šo dievkalpojumu ierakstīs Latvijas 

Televīzija un to pārraidīs jau nākamajā dienā, t.i. svētdien, 2.decembrī, kad parasti rāda 

dievkalpojumu ierakstus no kādas no luterāņu draudzēm. 

Novēlu, lai mēs katrs savā vietā draudzē, savas draudzes dievnamā, sapulcināti  dievkalpojumā 

vēl jo vairāk piedzīvojam to, ko patriarhs Jēkabs izteica vārdiem: "Cik bijājama ir šī vieta, te 

tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti." /1 Moz. 28:17/ 

  

Svētīgu Baznīcas gada noslēgumu un uz tikšanos Dievnamos pie debesu vārtiem! 
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BĪSKAPA AICINĀJUMS ZIEDOT SVĒTĀ GREGORA IZGLĪTĪBAS CENTRAM 

 

Mīļie brāļi un māsas Kristū! 

Svētā Gregora izglītības centrs jeb Gregorskola šī gada 13. oktobrī svinēs pastāvēšanas 23. 

gadadienu. Šo 22 gadu laikā Gregorskola ir bijusi ļoti nozīmīgs dzīves posms vai pagrieziena 

punkts daudzu cilvēku garīgajā dzīvē. Pēdējie septiņi gadi skolai ir bijis “mannas laiks” jeb 

laiks, kad to uzturēja pārsvarā individuālu cilvēku atbalsts ziedojumu veidā. Iesākot jauno 

rudens un ziemas sezonu, turpinot tēlaini izteikties, skola sāks dzīvot ražas laikā – “…un 

turpmāk Israēla bērniem vairs nebija mannas, bet tie pārtika tanī gadā no Kānaānas zemes 

augļiem.”(Joz. 5:12). Lietišķi izsakoties, noslēdzas Misijas centra darbība un sākas Izglītības 

centra laiks. 

 

Ieejot jaunajā dzīves posmā, Svētā Gregora Izglītības centrs rūpīgi strādā, lai saglabātu centra 

pamatvērtības - viesmīlība, apmācība, māceklība. Izglītības centrs darbojas kā resursu un 

atbalsta centrs draudzēm dažādu mērķu sasniegšanā. To varētu pielīdzināt resursu “bankai” – 

jo vairāk tajā ieguldām, jo lielākus un raženākus augļus tā dod, bet bez atbalsta centram nav 

iespējams pastāvēt. 

 

Lūgums sekot līdzi informācijai par izglītības pasākumiem Baznīcas izdevumos un Svētā 

Gregora Izglītības centra mājaslapā www.gregors.lv. Lai arī izglītības pasākumiem ir dalības 

maksa, tā nesedz visus izdevumus, kas rodas katrā reizē, tāpēc esam pateicīgi par ikvienu 

ziedojumu. 

 Aicinu palīdzēt uzturēt un attīstīt šo resursu “banku” četros veidos: 

1.         Lūgt par Svētā Gregora Izglītības centru, tā iecerēm un vajadzībām. 

2.         Aicināt un sūtīt draudžu cilvēkus uz pasākumiem. 

3.         Izmantot Izglītības centra telpas draudžu pasākumu organizēšanai. 

4.         Sniegt finansiālu atbalstu Izglītības centra attīstībai. 

  

Esmu pārliecināts, ka LELB un visai Kristus miesai Latvijā ir noderīga Gregorskola ar tās 

vērtībām: viesmīlība, apmācība, māceklība; kas turpina uzņemt cilvēkus, tos apmācīt un 

mācekļot. Aicinu jūs piedalīties šajā darbā! 

  

“Priecīgu devēju Dievs mīl” /2 Kor. 9:7/ 

  

+Hanss Martins Jensons 

Liepājas bīskaps 

  

*P.S. Sāk izveidoties laba prakse, ka katrs bīskaps reizi gadā aicina draudzes un draudžu 

locekļus ziedot konkrētam mērķim ārpus sava paša draudzes vajadzībām. Aicinu draudzes 

oktobra 2. svētdienas dievkalpojuma kolekti novēlēt Svētā Gregora Izglītības centra darbam. 

Ja draudzei nav iespējams ziedot visu oktobra 2. svētdienas dievkalpojuma kolekti, būsim 

pateicīgi arī par daļu no kolektes vai kādas citas reizes kolekti, ko draudze ar prieku varētu 

atvēlēt. 

  

Informāciju par Svētā Gregora Izglītības centra vajadzībām un iespējām to atbalstīt var sniegt 

Izglītības centra direktors mācītājs Raimonds Mežiņš (mob.t.+371 26334045, e-pasts: 

rmezins@gmail.com). 

  

Konts ziedojumiem Svētā Gregora Izglītības centra atbalstam: 

Sv. Gregora kristīgas misijas centrs, Reģ. Nr. 40801051503, AS “Swedbank” 

Konta Nr. LV18HABA0551039176441, SWIFT: HABALV22 

Ar norādi – Ziedojums pēc bīskapa aicinājuma 

http://www.gregors.lv/
http://www.gregors.lv/
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DIECĒZES NOTIKUMI 
 

Atskats uz Liepājas diecēzes dienu “Tēvi. Tēvzeme. Mūsu Tēvs.”  

Paldies visiem, kas piedalījāties diecēzes dienā un apmeklējāt to! 

Diecēzes diena iesākās ar jauniešu pasākumu 7.septembra vakarā Kuldīgas Jauniešu mājā, 

piedaloties mūziķim Valdim Indršonokam un dažādām slavēšanas grupām. Pasākumā 

piedalījās ap 70 dalībnieki. 8.septembrī uz diecēzes dienu sabrauca ap 300 draudžu locekļi, 

pulcējoties uz dievkalpojumu Kuldīgas Sv.Annas baznīcā (vadīja bīskaps H.M.Jensons, 

bīskaps emeritus P.Brūvers), klausoties mācītāju J.Bitāna un U.Brūklenes vadītās lekcijas, kā 

arī piedaloties dažādās radošās darbnīcās un aktivitātēs. Diecēzes dienā piedzīvojām kopīgu 

sadraudzību mielastā un pēc gājiena caur pilsētas Rātslaukumu uz Sv.Katrīnas baznīcu, 

noslēguma svētbrīdi ar daudzveidīgiem iecirkņu muzikāliem priekšnesumiem. Pateicamies par 

diecēzes dienai saziedotajiem ziedojumiem 1658 eiro apmērā (diecēzes kontā saziedoti 730 

eiro, dievkalpojuma kolektē - 928 eiro), kas nosedza gan drukas materiālu izdevumus (375 

eiro), gan ēdināšanu (365 eiro), gan dievkalpojuma un draudzes izdevumus (206 eiro un 98 

eiro par āra WC un atkritumu urnām)  un aktivitāšu sagatavošanas un norises izdevumus (149 

eiro), kā arī jauniešu sadraudzības pasākuma (480 eiro) izdevumus. 15 eiro papildus  izdevumi 

tiks segti no diecēzes vispārīgiem ziedojumiem. Pateicība visiem, kas atbalstījāt materiāli un 

īpaši Kuldīgas Sv.Annas un Sv.Katrīnas draudzēm par viesmīlīgo uzņemšanu!   

 

Liepājas diecēzes dienas dievkalpojuma ierakstu variet noskatīties šeit: 

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/141176/dievkalpojums-parraide-no-annas-luteranu-

baznicas-kuldiga  

J.Bitāna lekcija “Miesīgie un garīgie tēvi” skatāma šeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=nRiNL3EgeTY  

Raksts laikrakstā “Kurzemnieks”: http://www.kurzemnieks.lv/dzive/9119-kristiga-

sadraudziba-uzsver-teva-nozimi/  

Par diecēzes dienu skatiet informāciju arī jaunākajā laikraksta “Svētdienas rīts” oktobra 

nummurā.  

 

Nākošā Liepājas diecēzes diena plānota 2019.gada 14.septembrī. Plānojot nākošā gada draudžu 

ekskursijas, esiet aicināti šo datumu rezervēt, lai kopā ar draudzes locekļiem atbrauktu uz 

diecēzes dienu, tā iepazīstot kādu no Liepājas diecēzes baznīcām un tās apkārtni.  

 

Liepājas diecēzes svētceļojums uz  Svēto zemi, Izraēlu 20.-28. oktobrī 

Plašāk: http://liepajasdieceze.lv/?p=1549  

Vēl ir 1 brīva vieta. Pieteikšanās: 26491575 (V.Opelts), 26585678 (I.Vitāle).  

 

Reformācijas svētku dievkalpojumi 31.oktobrī 

pl.18.00 Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē, vadīs bīsk.H.M.Jensons. 

pl.18.00 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē. Liepājas atjaunotās vācu draudzes 25 gadu 

jubilejas dievkalpojums.  

 

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles 260 gadu jubilejas dievkalpojums, pārvietojamā 

altārgalda iesvētīšana 

1.decembrī pl.11.00 Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē notiks svētku dievkalpojums. 

 

BĪSKAPA KALENDĀRS  

20.-28. oktobrī  Diecēzes svētceļojums uz Izraēlu.  

4.-6. novembrī  Konference Anglijā.  

Bīskapu prombūtnē aizvieto vietnieks A.Jaunskalže (mob.26073978). 

7.novembrī   Liepājas diecēzes konvents Saldū. 

18.novembrī pl.11.00 Valsts svētku dievkalpojums Liepājas Sv.Annas baznīcā. 

 

Sīkāk skatieties diecēzes kalendārā mājaslapā: www.liepajasdieceze.lv  

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/141176/dievkalpojums-parraide-no-annas-luteranu-baznicas-kuldiga
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/141176/dievkalpojums-parraide-no-annas-luteranu-baznicas-kuldiga
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnRiNL3EgeTY
http://www.kurzemnieks.lv/dzive/9119-kristiga-sadraudziba-uzsver-teva-nozimi/
http://www.kurzemnieks.lv/dzive/9119-kristiga-sadraudziba-uzsver-teva-nozimi/
http://liepajasdieceze.lv/?p=1549
https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fmail.online.lv%2Fredir.hsp%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fmail.online.lv%2Fredir.hsp%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fmail.online.lv%2Fredir.hsp%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fmail.online.lv%2Fredir.hsp%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fmail.online.lv%2Fredir.hsp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.liepajasdieceze.lv
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IZGLĪTĪBA   

 

Svētā Gregora izglītības centra apmācību programmas   

 

Lektoru kursi  
Kursu mērķis ir dot iespēju katrai draudzei tikt pie sava mācītāja palīga, kurš 

kalpo lokāli un veido sadarbību starp draudzi un sabiedrību. Lektoru kursu 

dalībniekiem piedāvā iespēju apgūt programmu, kura sastāv no teoloģiskajiem 

pamata priekšmetiem. Kursi notiek trīs posmos. Kopējā dalības maksa par 

visiem trim apmācības posmiem ir 180 EUR. 

19.-21.10.2018. (nedēļas nogale), 13.-16.12.2018. (4 dienas), 15.-17.03.2019. 

(noslēgums) 

 

Namturības kursi 

“ Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības 

NAMTURI! “ 1.Pētera vēstule 4:10 

 

Vārds οικονομος, tulkojot latviski Svētos Rakstus, ir pārcelts kā “namturis”. Tas arī atbilst 

jēdziena jēgai, jo sastāv no diviem vārdiem –οικος (nams) un νομος (likums, likumsakarība). 

Kādas tad ir šīs likumsakarības, kā izdzīvot kristīga namtura dzīvi? Kas ietilpst namā, ko 

Radītājs mums uzticējis, un kādus padomus Pats mums sniedz tā visa uzturēšanai? 

Mūsu partneru Baznīca, luterāņu Baznīcas Misuri Sinode, šādi definē izpratni par šo jēdzienu 

un aicina to izdzīvot:  „Kristīga namturība ir brīva, līksma un iepriecinoša Dieva bērna, kā arī 

Dieva ģimenes, - Baznīcas, aktivitāte un veids, kā vadīt savu dzīvi un dzīves resursus saskaņā 

ar Dieva nospraustiem mērķiem. “ 

Namturības kursu laikā  pārrunāsim un pārdomāsim, kā to varam darīt mēs, Latvijā, savās 

draudzēs un Baznīcā, kas mums tamdēļ jāapgūst un jāiedzīvina. 

Nodarbības vadīs Artis Eglītis, Rubenes un Strenču ev. lut draudžu mācītājs, PLII (Pastorālās 

vadības institūta, plileadreship.org) koordinators Latvijā. 

26.-28.10.2018. (nedēļas nogale)  

 

Draudžu stratēģiskā plānošana 

23.-24.11.2018 (vairāk informācija būs vēlāk www.gregors.lv) 

Māceklības konference 

3.-7.12.2018 (vairāk informācija būs vēlāk www.gregors.lv) 

Pusaudžu iesvētes apmācības 

Gregorskola piedāvā 12-14 gadus veciem pusaudžiem iespēju apgūt iesvētes mācības pamata 

kursu pusaudžu vecumam atbilstošā vidē, veicinot komunikāciju un sadraudzību starp 

vienaudžiem no visas Latvijas. Apmācības notiek trīs posmos. Kopējā dalības maksa par trim 

apmācības posmiem ir 200 EUR. 

15.-17.02.2019. (nedēļas nogale), 12.-14.04.2019. (nedēļas nogale), 9.-15.06.2019. 

(piedzīvojumu nedēļa) 

 

 Piesakieties apmācībām vai uz kādu no pasākumiem: 

Saldus, Lielā iela 26, e-p: skola@gregors.lv, mob. 20216655, www.gregors.lv 
  

Atbalstiet projektus:  

Sv.Gregora kristīgās misijas centrs, Reģ. Nr. 40801051503, AS “Swedbank” 

Konts: LV18HABA0551039176441. Ar norādi: ziedojums JaVA; ziedojums pusaudžiem; 

ziedojums lektoru kursiem 
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MŪZIKA 

14.oktobrī Rīgas Domā notiks maratonkoncerts vēsturisko Liepājas Sv.Annas baznīcas ērģeļu 

atjaunošanai. Plašāk: http://liepajasdieceze.lv/?p=1627  
 

KALPOŠANAS LIETAS 

Vakanču nodrošinājums 
Laikā, kamēr Kandavas mācītāja kalpošanas vieta ir vakanta, prāvestam Mārcim Zeifertam ir 

uzticēts nodrošināt tās garīgo vadību un aprūpi, kalpošanu palīdz veikt palīgmācītājs Vilnis Auziņš un 

evaņģēlists Māris Gross. 

 

Izmaiņas mācītāju kalpošanas vietās 
Liepājas Svētās Annas mācītāju kalpošanas vieta ar Pāvilostas novada draudzēm 

Liepājas Svētās Annas draudzes mācītāji Jānis Bitāns un Atis Grīnbergs nodrošina garīgo aprūpi arī 

Pāvilostas novada draudzēs (izņemot Saraiķu draudzi). Kalpošanu Vērgales draudzē uzsācis mācītājs 

Atis Grīnbergs. Evaņģēlists Emīls Krieviņš, kurš līdz šīm draudzē vairākus gadus kalpoja kā mācītāja 

pienākumu izpildītājs, turpina evaņģēlista kalpošanu Grobiņas iecirkņa prāvesta pārraudzībā. 

  

Kuldīgas Svētās Annas mācītāju kalpošanas vieta ar Kuldīgas novada rietumu draudzēm 
Ar 2018.gada 1.septembri kalpošanu Lipaiķu un Ēdoles draudzēs noslēdza mācītājs Didzis Skuška. 

Viņš turpmāk kalpos kā Kuldīgas iecirkņa vikārs. Vadību par šīm draudzēm pārņem palīgmācītājs 

Mārtiņš Burke – Burkevics, kurš kalpo arī Īvandes un Kuldīgas Svētās Annas draudzē. Prāvests 

U.Gailītis ir norīkojis M.Burke-Burkevicam palīgā jauno Kuldīgas iecirkņa evaņģēlistu Didzi Olti. 

 

Saldus Svēta Jāņa mācītāja kalpošanas vieta ar Brocēnu novada draudzēm 
2018.gada 1.oktobrī kalpošanu Gaiķu draudzē noslēdza prāvests Uldis Gailītis un uzsāka mācītājs 

Guntis Apriķis, kurš jau kalpo pārējās Brocēnu novada draudzēs (Blīdenes, Brocēnu un Remtes 

draudzēs). Viņam palīdz mācītājs Raimonds Mežiņš. 

  

Saldus Mārtiņa Lutera mācītāja kalpošanas vieta ar Saldus novada draudzēm 
2018.gada 1.oktobrī kalpošanu Grīvaišu, Kursīšu un Nīgrandes draudzēs noslēdza mācītājs Atis 

Freipičs un uzsāka prāvests Uldis Gailītis, tādējādi kļūstot par Saldus novada draudžu garīdznieku 

(izņemot Griezes draudzi, kurā turpina kalpot mācītājs Atis Freipičs). Viņam palīdzēs palīgmācītājs 

Ivars Eisaks un jaunais Kuldīgas iecirkņa evaņģēlists Uldis Žabris. 
  

Paplašinās Bauskas mācītāja kalpošanas vieta 
2018.gada 1.oktobrī mācītājs Jānis Tālums noslēdza kalpošanu Vecsaules draudzē, kas bija viena no 

viņa pirmajām draudzēm un, kurā viņš bija kalpojis 23 gadus! Turpmāk Vecsaules draudzē kalpos 

Bauskas un Bērsteles draudžu mācītājs Aivars Siliņš. 
 

Evaņģēlista amata pilnvaru piešķiršana 
2018.gada 10.oktobrī Kuldīgas Sv.Katrīnas baznīcā evaņģēlista amatā tika ievesti Uldis Žabris un 

Didzis Olte, uzsākot kalpošanu Kuldigas iecirkņa prāvesta rīcībā un pārraudzībā.  

Apsveicam!  

 

DRAUDŽU SVĒTKI 
14.oktobrī pl.11.00 Svētku dievkalpojums atjaunotajā Ārlavas baznīcā. Vadīs prāv.M.Zeiferts. 

14.oktobrī pl.11.00 Pateicības dievkalpojums Rucavas baznīcas remontdarbu noslēgumā. Vadīs bīsk. 

H.M.Jensons. 

3.novembrī pl.11.00 Dievkalpojums Engures baznīcā. Engures draudzes nama iesvētīšana. Vadīs bīsk. 

H.M.Jensons. 

 

AIZLŪGUMI 
Oktobra mēnesī lūgsim par Svēta Gregora izglītības centru. 

Novembra mēnesī lūgsim par Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbiem, 

garīgo dzīvi un katedrāles 260 gadu jubilejas dievkalpojumu. 

Aizlūgumi par mācītājiem un draudzēm oktobrī un novembrī skatīt mājaslapā: 

http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41  (Sadaļa Noderīgi draudzēm/Aizlūgumi) 

 

http://liepajasdieceze.lv/?p=1627
http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41

