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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
“Hosanna Dāvida dēlam!”... Tā toreiz uzgavilēja
Kristum Jeruzalemes iedzīvotāji, nesot rokās palmu un
olīvu zarus un klājot savas drēbes uz ceļa Jēzus priekšā.
Kopš 5. gadsimta Baznīca sāka imitēt šo Kristus triumfālo
iejāšanu Jeruzalemē un svētdienā pirms Kristus ciešanām,
kas saucās “Kunga ciešanu svētdiena” (“De Passione
Domini”), iesāka dievkalpojumu ar attiecīgā evaņģēlija
proklamāciju kādā no mazākajām baznīcām, pēc tam
dodoties procesijas gājienā ar palmu un olīvu zariem rokās
uz Svētā Kapa baziliku. Tā radās paralēls evaņģēlija
lasījums Kristus ciešanu aprakstam, kas tika lasīts tajā
svētdienā, ievadot ticīgos Lielās jeb Klusās nedēļas
dievkalpojumos, kuri kulminēja Pashas noslēpuma svinībās
Trijās Lielajās dienās (Triduum Paschale).
Mani mīļie! Vēl viena jauna Palmu jeb pūpolu svētdiena
ir klāt, un tas nozīmē, ka vēl viens Lielā gavēņa laiks
tuvojas savam noslēgumam mūsu un Baznīcas dzīvē. Esam
40 dienas nesuši savu gavēņa apņemšanās krustiņu vai
upurīti, ko saliksim Lielajā Piektdienā Jēzum uz Golgātas
blakus Pestītāja lielajam Krustam, kuru svinīgi pagodināsim
Kunga ciešanu liturģijā, atdodot godu Kristus atpestīšanas
ierocim, ar kuru un uz kura Dieva Dēls uzvarēja pasauli un
elli. Noteikti Jēzum būs liels iepriecinājums redzēt ļoti
daudzus mūsu mazos un lielākos krustiņus Viņa Krusta
pakājē, kas apliecinās mūsu solidaritāti ar Pestītāju Viņa
ciešanu un nāves noslēpumā. Ir drausmīgi smagi mirt par
kādu personu, zinot, ka tā paliks vienaldzīga pret šādu
mīlestības upuri. Vēl smagāk bija Kristum redzēt no sava
Krusta visas pasaules lielo vienaldzību visos laikos, kas lika
Viņam sajusties ļoti vientuļam un visu atstātam, ko
dzirdējām pirmsnāves kliedzienā: “Mans Dievs, mans
Dievs, kādēļ Tu mani atstāji?” Neuztraucies, draugs, ja tavs
nestais Lielā gavēņa apņemšanās upuris un krustiņš nebūs
sanācis ideāls. Varbūt pat būsi vairākas reizes pakritis, to
nesot šajās 40 dienās, kas noslēgsies Lielajā Ceturtdienā,
kad beigsies askētiskais gavēnis. Svarīgākais ir iet savas
dzīves “krusta ceļu” kopā ar Glābēju Jēzu, jo Viņš ir tas
lielais tava krusta nesējs, kurš paņem uz saviem pleciem 2/3
no tava krusta smaguma, tev atstājot apzinīgi nest tikai 1/3.
Esi par to Kristum pateicīgs un nes savu ciešanu, slimību un
pārbaudījumu krustu bez kurnēšanas un pārmetumiem
Dievam, tad gūsi lielu svētību un palīdzību no Kunga.
Lai stiprinātu savus gara spēkus šajā gavēņa apņemšanās
izpildīšanā, mūsu draudzē notika Lielā gavēņa Rekolekciju
pēcpusdiena, kas 7. martā bija sapulcinājusi 25 mūsu
draudzes locekļus uz kopīgām pārdomām par gavēņa un
gandarīšanas sakramenta nozīmi kristieša dzīvē. Šo
Rekolekciju
pēcpusdienu
mums
palīdzēja
vadīt
“Bezvainīgās Vissvētās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu”
kongregācijas 3 māsas no Ķīpsalas klostera Rīgā. Sirsnīga
un mīļa atmosfēra valdīja tajā pēcpusdienā, kurā sv. Gars

uzrunāja mūsu sirdis, rūpīgi tās mazgājot Gandarīšanas
sakramenta žēlastības ūdenī. Mīļš paldies māsām par
sirsnīgu stāstījumu un dalīšanos ticības pieredzē! Lai mūsu
lūgšanas viņas pavada šajā Dievam konsekrēto personu
gadā!
Uzsākot šo Lielo jeb Kluso nedēļu, aicinu visus ieiet
dziļāk dvēseles sarunā ar cietošo draugu Jēzu, lai atrastos
vairāk laika, ko pavadīt ar Pestītāju šajās trijās Lielajās
dienās, aktīvi piedaloties visos triduuma dievkalpojumos.
Neatliksim gavēņa grēksūdzi uz svētkiem, uz kuriem jānāk
jau ar tīrām svētku drēbēm. Tāpēc izmantojiet atlikušās
Lielās nedēļas darbdienu vakarus, lai sapostu savu dvēselīti
visnozīmīgākajiem mūsu ticības svētkiem — Lieldienām.
Lielajā Ceturtdienā visiem ir obligāti jāpiedalās Kunga
Pēdējo vakariņu dievkalpojumā, kurā būs kāju mazgāšanas
rits. Diemžēl nereti ir grūti uz šo ritu baznīcā atrast 12
vīriešus/puišus, kas liecina par draudzes locekļu lielu
pasivitāti piedalīties šajā ļoti svarīgajā dievkalpojumā, kurā
svinam
Euharistijas
un
Priesterības
sakramentu
iedibināšanas svētkus. Lielajā Ceturtdienā tiek pārtraukts
askētiskais 40 dienu gavēnis ar Hrizmas misi, ko bīskapi
celebrēs ar savu diecēžu priesteriem katedrālēs. Ir atļauti
tajā dienā arī gaļas ēdieni, jo tā ir liela svētku diena visiem
kristiešiem un sevišķi priesteriem viņu Priesterības
sakramenta dienā. Neaizmirstiet pieminēt savus priesterus
lūgšanās tajā dienā it sevišķi, kad katram priesterim ir pat
obligāts pienākums nosvinēt sv. Misi jeb Euharistiju. Pēc
svētku Mises Vissvētākais Sakraments tiks pārnests uz
Pārnešanas altāri, ieejot kopā ar Kristu Ģētsemanes dārzā,
kur sākās Jēzus ciešanu un sāpju pilnais atpestīšanas darbs.
Nenodosim kā Jūdass Iskariots Pestītāju, paliekot mājās vai
darot citus darbus, kurus varētu atlikt.
Lielajā Piektdienā aicinu visus uz Kristus bērēm, kuras
sāksies ar draudzes svinīgo Krusta ceļu, kurā jāpiedalās
ikvienam draudzes loceklim, lai mēs būtu līdzdalīgi Dieva
Dēla nāves noslēpumā. Biju ļoti pārsteigts par niecīgo
draudzes locekļu skaitu pagājušā gada Lielās Piektdienas
svētkos. Tas ir liels grēks nepiedalīties Pestītāja bērēs, jo tā
ir mūsu pestīšanas vissvarīgākā diena, kas ir pat valsts
svētku diena. To pagodinām, ievērojot stingru gavēni pirms
Augšāmcelšanās svētkiem.
Lielajā Sestdienā pulcēsimies ar Dievmāti Mariju “Sāpju
Mātes stundā”, pēc kuras būs iespēja noskatīties baznīcā
Mela Gibsona filmu “Kristus ciešanas”, kuri to vēlēsies.
Un ar lielu prieku aicinu visus svinēt skanīgos
Augšāmcelšanās svētkus Lieldienu svētajā naktī ar pusnakts
svinīgo dievkalpojumu, svētījot uguni un ūdeni un
atjaunojot mūsu Kristības solījumus. Paliksim nomodā ar
Kristu viņa uzvarā pār Nāvi, sagaidot Lieldienu rītu ar
skanīgajām Laudēm, kam sekos rezurekcijas procesija un
Augšāmcelšanās dienas svētku mise. Novēlu visiem gaišus,
līksmus un svētīgus Augšāmcelšanās svētkus. pr. Andris S.

Mūsu draudze/ 2015. gada Aprīlis — 4 (20)

Pūpoldienas svētkos
Pavasarī saules stari - silti, mīļi, gari

Sāpju krusts

Nāk ar saules spēku, lai zemei palīdzētu.

Kristus krusta ceļā gāja,
Sāpju krustu plecos cēla.
Smagā nasta plecus lieca,
Pie zemes Kristus trīskārt krita.

Upēs salauž ledu, laukos nokausē sniegu,
Aizdzen projām garo ziemas miegu.
Pūpolkoka zaros, baltas pērles kar,
Lai mazais pūpolzariņš, svētkus svinēt var.

Ar krustu trīskārt augšā cēlās,
Kāpa Kalvārija kalnā.
Kalna galā cietā vietā
Nāves sāpes Kristus cieta.

Pūpolsvētku rītā nav ilgi gulēt ļauts,
Svētkos torņu zvani uz Dieva namu sauc.
Ceļš uz Dieva namu saules staros vīts,
Pūpolzaru rotas jāpaņem līdz.
Šodien Dieva Dēlam ceļš ar tām būs klāts,
Arī pūpolzariem būs ziedoties ļauts.
Pavasarī saules stari - silti, mīļi, gari
Dieva Tēva, Dēla, Svētā Gara Spēkā
No debesīm līdz zemei sniedzas kā Dieva roka,
Lai zemes bērniem svētība caur tiem tiek dota.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kristus ir Augšāmcēlies!
Šodien agrā rīta stundā

Ļaužu priekšā izģērbts tika,
Naglas cauri rokām, kājām
Klāt pie sāpju krusta sita,
Galvā dzeloņkroni lika.
Ar to ļaunumam vēl nepietika:
Ar šķēpu cauri sirdij dūra.
Tikai krusts to izturēja,
Sev līdzās Kristu noturēja.
Asins straume ārā lija;
Sāpju Krusts vistuvāk bija,
Svētās Asinis uzlasīja,
Krusts tās sevī paturēja.
Katrā Kristus sāpju krustā
Trīs dzīvā Kristus Asins lāses
Krusts glabā Kristus Asinis
Tumši sārtās, Kristus sirds — Asins krāsās.

Pāri plašai pasaulei
Dieva namu zvani zvana
Svētsvinīgo “Alleluja!”

°
Skūpstot Krustu atceries,
Ar dvēseles acīm ieskaties!

Kapa akmens projām vēlies.
Dieva Visvarenības spēkā
No kapa Kristus augšāmcēlies, Alleluja!
Nāk prieka vēsts no sirds uz sirdi,
Patiesību liecinot.
Mūžīgs, Trīsvienīgs un Svēts
Kristus, Dieva Tēva Dēls, Alleluja!
Dieva namu torņu zvani
Skan visās pasaules valodās.
Mūžu mūžos Dieva namā
Slavēs Kristu: “Alleluja!”

Priecīgus Kristus
Augšamcelšanās
svētkus!
Valērija Kalve
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2015. gada rekolekcijas

Lieldienu Noslēpums – dzīves pilnības noslēpums

Ik gadu gavēņa laikā mūsu draudzē notiek Rekolekcijas.
Uz šo pasākumu uzaicina vieslektorus no citām draudzēm.
Mūsu gadījumā šogad 7. martā bija trīs klostermāsas no
Rīgas “Bezvainīgās Vissvētās Jaunavas Marijas māsu
kalpoņu” kongregācijas.
Gavēnis mums dod brīnišķīgu iespēju – atgriešanos no
grēka. Dieva žēlastības gavēņa laikā tiek dotas lielā
daudzumā, tikai jāprot tās saskatīt, saprast un pieņemt.
Žēlastības var saņemt visi, kuri tiecas, vēlas, kaut arī to
ilgstoši neatzina nepraktizējot savu ticību. Vadošā
klostermāsa Inese mūs iepazīstināja ar māsu dzīvi un
darbu klosterī. Gados vecākās strādā, nodarbojas ar dzīves
vietas uzkopšanu un ēdienu gatavošanu. Jaunākās veic
evaņģelizācijas darbu skolās, bērnudārzos, bērnunamos,
pansionātos. Tas viss tā kopā savijas ar galveno tēmu –
aicinājumu atgriezties no grēkiem.
Lielā gavēņa laiks mums dod vēl vienu iespēju
piedzīvot brīnumu – augšāmcelties no grēkiem, kas dod
iespēju atdzimt jaunai dzīvei. Tā ir Dieva griba. Cilvēkiem
ir pieradumi – gan labi, gan slikti. Arī tava dvēsele
pakļauta šiem ieradumiem. Cilvēkam jācenšas praktizēt
labie ieradumi. Ja desmit svētdienas iesi regulāri uz Svēto
Misi, tad jau tas kļūs par ieradumu, un ar nepacietību
gaidīsi nākošo svētdienu, lai piedalītos sv. Misē, klausītos
prāvesta saprotamos sprediķos un pieņemtu Euharistiju.
Tad arvien ilgosies pēc tā un ar to iemantosi mieru Dievā.
Klostermāsa Maija pastāstīja par savu ticības ceļu pie
Dieva. Viss sācies it kā pa jokam – trīs draudzenes gājušas
uz Aglonu, neko nezinot par šiem svētkiem. Nākošos
gados jau gājušas apzināti kā svētceļotājas, bet,
atgriežoties mājās, nekas nav mainījies. Atkal un atkal
palikusi tā pati Maija – vecais cilvēks. Tad tikai vairāk kā
pēc divpadsmit gadiem sapratusi, ko Dievs vēlas no viņas
– ievērot desmit Dieva baušļus. Tie ir tik vienkārši un
saprotami pat maziem bērniem. Tad arī Maija kļuva par
klostermāsu.
Dievs mīl mūs
ikvienu
no
ieņemšanas brīža
un rūpējas par
mums,
ja
to
lūdzam, bet tas
nenotiek uzreiz pēc
lūgšanas. Jālūdzas,
jālūdzas,
jāpilda
visi baušļi, it īpaši
trešo bausli – Tev
būs svēto dienu
svētīt – piedalīties
sv. Misē katru
svētdienu. Līdz ar
to cienīsi pats sevi
un citus.
Beigu
daļā
klausījāmies dažas
Klostermāsas (pirmās trīs pa kreisi)
dziesmas
klostermāsu izpildījumā. Viņas piedalījās mūsu draudzes
krustaceļa lūgšanās kā arī noslēguma sv. Misē.
Paldies māsām par skaistu un svētīgu Rekolekciju
pēcpusdienu!
Ludmila Apsīte

Kristiešiem Lieldienas ir paši svarīgākie svētki, svarīgāki pat
par Ziemassvētkiem.
Ja kādam kristietību līdz galam
neizprotošam cilvēkam pajautātu, kas tad kristiešiem ir
Lieldienas, tad, iespējams, saņemtu atbildi, ka Lieldienas
saistās ar kaut ko nežēlīgu. Proti, Dieva Dēls Jēzus tika
nogalināts, nežēlīgi piesists krustā. Lieldienu Svētdienas rītā
Kristus kapu atrada tukšu un viņš bija augšāmcēlies. Tas,
protams, esot par traku, jo grūti saprotama ir Visvarenā Dieva
mīlestība, kas ļāva savam Dēlam piedzīvot ciešanu pilnu nāvi.
Patiesi, ja savā izpratnē mēs apstājamies šeit, tad mēs sev
liedzam tālāk iedziļināties un izprast noslēpumu, kuru pasaulē
svin jau vairāk kā divi tūkstoši gadu. Jā, tas daudziem tā arī
paliek noslēpums. Pat neskatoties uz to, ka Lielā Piektdiena arī
Latvijā ir svinama diena, daudziem tā kļūst tikai par vēl vienu
papildus brīvdienu, kad apdarīt kādus nepadarītus darbus,
izgulēties, doties kādā pāris dienu garā ceļojumā vai
izbraukumā pie dabas.
Lieldienu nozīme ir saistīta arī ar aspektu, kas skar mūsu visu
dzīves. Proti, mums ir jāļauj aiziet savu laiku nodzīvojušajam
un mirušajam, un jābūt gataviem saņemt jaunas iespējas, jaunu
dzīvi. Ir kādi zīmīgi Jēzus vārdi, kas cieši saistās ar Lieldienu
noslēpumu: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds
nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst,
viņš nes daudz augļu” (Jņ 12, 24). Šie Jāņa evaņģēlija vārdi
nozīmē, ka mums pastāvīgi vajag ļaut aiziet tagadējai dzīvei un
garam, lai dzīvība un gars mūsos kļūtu vēl pilnīgāki.
Pamēģiniet kaut uz mirkli aizmirst ikdienas steigu, atsaukt
atmiņā savu dzīvi. To pārlūkojot, pamanīsiet, ka vairs nav tā
jaunība, ka ne viens vien sapnis ir miris, ka attiecības ar
kādreiz tuviem cilvēkiem arī zaudējušas svaigumu un kļuvušas
apnicīgas, ka dzīve ne vienreiz vien ir sadragājusi kādus
priekšstatus, sabradājusi vienu otru ideālu. Varbūt mūs ir
atstājis dzīvesdraugs, varbūt kaut reizi esam atlaisti no darba,
varbūt kāds tuvs cilvēks ir mūs nodevis? Varbūt mūs ir
piemeklējusi kāda slimība vai fizisks ievainojums, kas ienesis
korekcijas visai turpmākajai dzīvei?
Ja mēs ko tādu varam atsaukt atmiņā, tad mēs esam
piedzīvojuši nāves brīžus – kad kaut kas mūsos ir nomiris. Tā
ir Lielās Piektdienas nāve, kad, beidzoties viena veida dzīvei,
mums tiek piedāvāta jauna, vēl dziļāka un bagātāka dzīve. Tas
ir process, kas dzīves laikā ir jāveic ik dienas ikvienā savas
dzīves aspektā. Patiesi, laime ir atkarīga no tā, vai protam veikt
šo procesu savā dzīvē, un tas ir šis Lieldienu noslēpums, mūsu
dzīves pilnības noslēpums.
Lieldienu noslēpumu var saukt par dzīves pilnības
noslēpumu, jo tas atklāj veidu, kā pārdzīvot tās daudzās nāves,
ar kurām saskaramies dzīves laikā. Lieldienu noslēpums ir
pārveidošanās process, kurā mums tiek dota jauna dzīvība un
jauns gars. Simboliski tas sākas ar ciešanām un nāvi Lielajā
Piektdienā, tad Lieldienu rītā tiek saņemta jauna dzīvība, tad
laikā no Lieldienām līdz Debeskāpšanas dienai notiek sērošana
par veco un pielāgošanās jaunajai dzīvei, un visbeidzot ar
Jēzus uzkāpšanu Debesīs esam patiešām ļāvuši vecajai dzīvei
aiziet.
Lielo Piektdienu varam veltīt ne tikai, lai pieminētu Jēzus
Kristus ciešanu stāstu, bet arī, lai atcerētos un pārlūkotu savu
dzīvi, nosauktu vārdā savu grēku nāves reizes, apzinātos, kur
mums ikdienas steigā ir pietrūcis laika sērot par pagājušo un
zudušo, un sagatavotos saņemt jauno dzīvi.
Ieskatīsimies savā dzīvē un nosauksim savas pagātnes cilvēka
“nomiršanas”!
Sagatavots, izmatojot Marikas Zelčas-Čerānes
rakstu (KRISTĪGĀS DZĪVES INSTITŪTS, 2006)
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Lielās nedēļas
dievkalpojumu kārtība

Pateicība!
Tuvojas Lieldienas, un tāpēc sirsnīgi pateicos
personīgi prāvestam Andrim Solimam un visu to
cilvēku vārdā, kuri dažādu slimību skarti nevar
apmeklēt Lielvārdes Romas katoļu draudzes
dievnamu. Prāvests katra mēneša pirmās nedēļas
piektdienā izbrauc pie slimniekiem un ar lielu
mīlestību godina Dieva esamību, pieņem no
slimniekiem grēksūdzi un dod Svēto Sakramentu.
Prāvests ar smaidu priecē katru slimnieku un novēl
labu veselību. Novēlam kā labam prāvestam kalpot
mūsu draudzē vēl daudzus gadus. Lai Dievs dāvā
veselību, spēku un izturību. Novēlu priecīgus Jēzus
Kristus Augšāmcelšanās svētkus Lielvārdes katoļu
draudzei.
Ar patiesu cieņu: Paulīne Kravale

29.03.– Kunga ciešanu jeb
Palmu/pūpolu
svētdienā
pl. 11:00 — sv. Mise ar palmu/
pūpolu svētīšanu un procesiju.
Ziedojumi Rīgas
Garīgā semināra uzturēšanai!!!
2.04. – Lielajā Ceturtdienā:
pl. 18:00 - Kunga Pēdējo vakariņu sv. Mise ar kāju
mazgāšanas ritu.
3.04. – Lielajā Piektdienā
(jāievēro stingrais gavēnis!):
pl. 13:00 - Krustaceļš, pl. 15:00 — Kunga ciešanu
dievkalpojums.

Pateicība Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas
māsu kalpoņu kongregācijas pārstāvēm par
piedalīšanos gavēņa laika rekolekcijās.
Lai garīgi stiprinātos, sadraudzētos, uzklausītu
brīnišķīgas liecības, pateiktos, slavētu un godinātu
Dievu. Rekolekcijās tiek atjaunota piederības apziņa,
tiekas dažādas paaudzes, patiesi stiprinām cits citu ar
liecībām.
No
sirds
pateicos
svētīgajām
klostermāsiņām par iespēju atbraukt un mūs garīgi
stiprināt. Paldies prāvestam Andrim Solimam par
noorganizēšanu, vadīšanu un aktīvu līdzdalību.
Ļoti gribējās, ka daudz vairāk draudzes locekļu
izmantotu šo vērtīgo iespēju. Krīzes laiks ir ieviesis
savas korekcijas visās jomās, tāpēc jāmeklē jebkura
iespēja kā atjaunot attiecības ar Kungu, savstarpējās
attiecības un kā tās nostiprināt. Tādējādi stiprināti,
mēs dodamies savās gaitās un darām daudz labus un
svētīgus, Dievam patīkamus darbus. Lai Dievs
vienmēr paliek mūsos un dara mūsu mīlestību pilnīgu!
Veronika Vilnīte

4.04. – Lielajā Sestdienā:
pl. 11:00 - Sāpju Mātes stunda. Sekos Mela Gibsona
filma “Kristus ciešanas” (tiem, kuri to vēlēsies).
5.04. – Kunga Augšāmcelšanās Lieldienu
svētdienā:
pl. 0:00 – Lieldienu Vigīlija svētajā naktī
(galvenais Lieldienu dievkalpojums!): uguns un
ūdens un Lieldienu maltītes pasvētīšana; Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana un adorācija līdz rītam.
pl. 7:00 – Lieldienu Rīta slavas dziesmas - Laudes
pl. 8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku procesija
un Kunga Augšāmcelšanās svētdienas Dienas
mise ar Lieldienu maltītes pasvētīšanu.
6.04. – Otrajās Lieldienās:
Lielvārdē dievkalpojums nenotiks, jo būs sv. Mises:
pl. 11:00 – Jumpravā
pl. 14:00 – Ķeipenē
pl. 16:00 – Madlienas pansionātā

Aicinām
apmeklēt
katehēzes
nodarbības
pieaugušajiem:

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

trešdienās —
draudzes mājā.

Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē

pēc

Sv.

Mises

Aicinām pievienoties draudzes
korim jaunus dziedātājus!

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija;
10:30 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.

Sirsnīgi sveicam visu draudzi, sevišķi
draudzes aktīvistus, visus vecos,
slimos un vientuļos ar Kristus
Augšāmcelšanās svētkiem!
„Mūsu draudze” redakcija:

Darbdienās:
Pirmdienās: sv.Mise pl. 9:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās:
sv. Mise pl. 18:00.

Galvenais redaktors – pr. Andris Solims
(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv)
Atbildīgais redaktors:
Ilze Sniedziņa
(e-pasts: ilze.sniega@inbox.lv)
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