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BĪSKAPA SLEJA  
 

Pateicība 
Vispirms vēlos teikt LIELU PALDIES VISIEM, kas apsveica mani dzīves jubilejā ar labiem 

vārdiem, ziediem, dāvanām un mērķziedojumiem pārvietojama altāra izgatavošanai 

katedrālei. Ziedojumi bija dāsni un pietiekami, lai segtu paredzētās izmaksas. Arhitekte 

Helēna Dekante kā jubilejas dāvanu man pasniedza altāra skici un ir vienošanās ar meistaru, 

ka altāris būs gatavs līdz decembrim, lai katedrāles 260 gadu jubilejā, ko svinēsim 

1.decembrī, varam to iesvētīt. Jau lūdzu rezervēt šo datumu, lai varam atkal diecēze nākt 

kopā pie viena galda! Sekojiet informācijai diecēzes mājaslapā.  

 

Bībeles grāmatas studēšana  
Jau agrāk esmu aicinājis, lai ne tikai svētdienās varam piedzīvot to, ka apstājamies pie tiem 

pašiem Svēto Rakstu lasījumiem, bet, lai varam piedzīvot līdzīgu kopību diecēzē arī ikdienā 

savā personīgā lasīšanā, lasot LELB gadagrāmatā un kalendārā attiecīgai dienai norādīto 

tekstu. Lai palīdzētu un veicinātu ikdienas Bībeles lasīšanas praksi, gribu aicināt uz Bībeles 

rekolekcijām. Mana iecere ir rīkot šādas Bībeles rekolekcijas reizi ceturksnī, lai četru gadu 

laikā mēs būtu pārskatījuši visas 66 Bībeles grāmatas. Rekolekcijas domātas kā grāmatu 

pārskats, iepazīšanās ar to vēsturisko kontekstu, grāmatas struktūru un saturu. Tas varētu 

kalpot kā labs palīgs labāk saprast šīs grāmatas savos ikdienas lasījumos pēc tam. Uzsāksim 

13.-14.oktobrī Svētā Gregora Izglītības centrā Saldū. Pirmajā reizē uzzināsim, kā Bībele ar 

visām tās grāmatām veidojusies un ieskatīsimies 1. un 2.Mozus grāmatās. Pasniedzēja - Laila 

Čakare no Lutera Akadēmijas.  
 

Aizlūgumi 

Turpināsim būt vienoti aizlūgšanās diecēzē draudžu starpā. Gadu garumā lūdzam par katru 

mācītāju diecēzē un par draudzēm, kurās kalpo. Sarakstu atradīsiet diecēzes mājaslapā sadaļā 

‘Noderīgi draudzēm/Aizlūgumi’. Gan draudzes dievkalpojumos, gan savā ikdienā esam 

aicināti lūgt gan par tām draudzēm, kas ir minētas LELB gadagrāmatā un kalendārā, gan 

diecēzes mājas lapā. Varbūt arī iecirknī ir iespēja vienoties par kādu sarakstu par draudzēm 

iecirknī. Piemēram: Šajā nedēļā mēs/es kopā ar LELB draudzēm lūdzam par….., kopā ar 

Liepājas diecēzes draudzēm lūdzam par….., kopā ar (savu iecirkni…) u.t.t. Kad LELB 

kalendārs paredz aizlūgumu par draudzi mūsu diecēzē, arī mēs lūdzam par to pašu mūsu 

diecēzē. 
*** 

 

DRAUDŽU UN BAZNĪCU JUBILEJAS 
Sekojiet līdzi informācijai diecēzes mājaslapā par notikumiem diecēzes draudzēs. Aicinām 

draudzes iesūtīt informāciju par saviem svētkiem, jubilejām un pasākumiem.  
 

DIECĒZES MĀJASLAPA www.liepajasdieceze.lv 

Neaizmirstiet pierakstīties Liepājas diecēzes mājaslapas jaunumiem. 
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Jauns posms Gregorskolai! 

Sv. Gregora kristīgās misijas centrs jeb Gregorskola 13.oktobrī svinēs centra 

pastāvēšanas 23.gadadienu. Šo gadu laikā skola ir bijusi ļoti nozīmīgs posms vai 

pagrieziena punkts daudzu cilvēku garīgajā dzīvē. Gregorskolai var mainīties 

nosaukumi, direktori un darbinieki, tomēr šī ir vieta, kas maina katru, kurš ienācis.  

Pēdējos septiņus gadus Gregorskolā ir bijis “mannas laiks” jeb laiks, kad 

Gregorskola tika uzturēta pārsvarā no individuālu cilvēku atbalsta ziedojumu veidā. Iesākot jauno 

rudens un ziemas sezonu, mēs ieejam “no tās zemes iegūtās ražas” laikā- …un turpmāk Israēla 

bērniem vairs nebija mannas, bet tie pārtika tanī gadā no Kānaānas zemes augļiem.” (Joz. 5:12), 

kas, lietišķi izsakoties, noslēgs Misijas Centra darbību un uzsāks jaunu posmu kā Svētā Gregora 

izglītības centrs.  

Turpmāk tas centīsies savu darbību īstenot projektu veidā un piesaistīt līdzekļus katram no tiem 

atsevišķi. Centrs sadarbosies ar visām LELB nozarēm izglītības jomā. Mēs ticam, ka LELB un visai 

Kristus miesai Latvijā ir vajadzīga Gregorskola ar tās vērtībām: viesmīlība, apmācība, māceklība.  
 

*** 
 

2018./2019. gada sezonā īstenosim sekojošas apmācības 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) 

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) 

JaVa jeb jauniešu vadītāju apmācība. Apmācības mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas, kas 

nepieciešamas kalpošanai jauniešiem. Dalībnieki piedalās nodarbībās, dalās pieredzē un praktizējas 

svētbrīžu, jauniešu vakaru, nometņu organizēšanā. Apmācība notiks trīs posmos. Kopējā dalības maksa par 

trim apmācības posmiem ir 105 EUR. 

12.-14.10.2018. (nedēļas nogale), 9.-11.11.2018. (nedēļas nogale), 7.-9.12.2018. (nedēļas nogale) 

*** 

Pasākumi: 

21.-22. septembris - Lektoru salidojums 

27.-28. septembris – Mācītāju tālākizglītības pasākums 
 

12.-14. oktobris – Bībeles rekolekcijas 

26.-28. oktobris – Namturības kursi 
 

13.-14. novembris – Pastorālā Vadības institūta koleģiālā sanāksme 

23.-24. novembris – Draudžu stratēģiskā plānošana 
 

3.-7. decembris - Māceklības konference 
 

Piesakies apmācībām vai uz kādu no pasākumiem:  

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

Atbalsti 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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