2017. gada 3. maijā
Sveicināti dārgie Misijas Centra draugi, atbalstītāji, lūdzēji, absolventi!
Gribam jūs informēt, ka līdz ar LELB kapitula sēdes Nr. 1 14. jautājuma lēmumu no 2018. gada 1. janvāra Misijas
Centrs tiks nodots LELB Izglītības nozares pakļautībā un tiks pārveidots par Izglītības pasākumu
organizācijas centru. Šobrīd kopā ar bīskapu Hansu Martinu Jensonu un Izglītības nozari strādājam pie
programmas izveidošanas uz š.g. 1. jūniju, kur kārtējā kapitula sēdē var tikt lemts par jaunu statūtu un valdes
izveidošanu.
Skaidrs ir tas, ka tautā sauktā Gregorskola atgriežas pie tās sākotnējās būtības, proti, laju izglītošanas dažādos
ar Baznīcu saistītos jautājumos. Tie varētu būt kursi draudžu locekļiem, apmācību semināri dažādām Baznīcas
nozarēm, iespējams, Bībeles studēšanas apmācības draudžu locekļiem, rekolekcijas un citi izglītības pasākumi.
Mēs redzam trīs vārdus, kas saistās ar šo vietu, proti, viesmīlība, apmācība, māceklība.
Tāpat rakstu jums šo ziņu ar aicinājumu palīdzēt. Palīdzēt atbalstīt nosegt ziemas rēķinus. Ziemas laikā mums
ir sakrājušies nenomaksāti rēķini par apkuri, ūdeni, elektrību kopā turpat 6000 Eur apmērā. Es zinu, ka tā ir liela
summa, bet es ticu, ka ar Dieva palīgu un jūsu iesaistīšanos mēs to varam nosegt.
Kāpēc tāds parāds iekrājies?
Mēs darām visu iespējamo (vismaz no mūsu puses kā saprotam), lai Misijas Centrā vismaz 3 no 4 nedēļas
nogalēm notiktu pasākumi. Un tā arī ir. Gadā varbūt ir divi mēneši, kuros nav vismaz 3 pasākumi nedēļas nogalēs
vai pa nedēļas vidu. Un nereti šie pasākumi ir pietiekami labi apmeklēti, lai teorētiski varētu nosegt visas izmaksas.
Piemēram, bija divas rekolekcijas šī gada janvārī un martā, kurās kopā piedalījās vairāk kā 250 cilvēku. Noteiktas
dalības maksas vietā dalībnieki bija aicināti ziedot pēc savām iespējām, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu iespēja
piedalīties. Un paldies Dievam - saziedotās finanses nosedza visus tiešos (ar rekolekcijām saistītos) izdevumus
(ēdināšana, atlīdzība lektoram, gultas veļa, organizēšanas izdevumi), tomēr siltuma, elektrības un ūdens rēķinu
nespēja nosegt.
Vēl viens piemērs – šī gada aprīlī - 21.-23.04. nedēļas nogalē pie mums bija 22 pusaudži uz Iesvētes apmācību
nedēļas nogali. Tur bija dalības maksa - 30 Eur no personas. Kādi vecāki teica, ka samaksa nav no lētajām. Tomēr
dalībnieku iemaksas nenosedza pat viena no lektoriem ceļa izdevumus, nemaz nerunājot par telpu
lietošanas izmaksām. Tāda tā situācija Latvijā ir. Mēs arī neesam iestāde, kas taisīs kādu biznesu. Vismaz līdz
šim nav bijis tāda pamudinājuma.
Ikdienā darbdienu rītos kopīgi pielūdzam un pusdienas laikā slavējam un pateicamies Kungam. Mēs ticam,
ka tas arī ir nesis un nesīs lielus augļus Saldus pilsētai un reģionam. Šīs slavas un pielūgsmes stundas ir rosinājušas
Saldus Sv. Jāņa draudzi organizēt slavas un pielūgsmes vakarus draudzē reizi mēnesī. Savukārt Saldus M.Lutera
draudzē uzsākti trešdienas vakara dievkalpojumi ar slavas un pielūgsmes dziesmām. Vairāki cilvēki – slavas un
pielūgsmes stundu apmeklētāji - ir liecinājuši, ka atraduši ļoti labu darbu, izturot konkursu. Pateicība Dievam!
Daļēji rēķini iekrājušies arī tāpēc, ka kopš 2016. gada septembra mums ir vēl viens darbinieks uz pusslodzi, kas
rūpējas par Gregorskolas tīrību. Līdz tam to darīja cilvēki, kuri Gregoskolā bija apmetušies uz laiku. Šobrīd tādu
cilvēku nav. Iepriekšējos gadus mēs ziemā maksājām kārtējos rēķinus un vasaras mēnešos nosedzām "lielos"
rēķinus jeb kokskaidu granulu (apkures) rēķinus.
Mans aicinājums:
1. Lūgt par izmaiņām, kas skars Gregorskolu, sākot ar 2018. gadu!
2. Katram, kuram Gregorskola kaut ko nozīmē un ir bijusi par svētību kādā dzīves posmā, ziedot
vismaz 10 Eur mēnesī.
Mēs šo ziņu izsūtam vairāk kā 600 adresātiem. Ja mēs katrs noziedosim kaut vai tikai 10 Eur, tad rēķini tiks nosegti!
Es pats esmu apņēmies tuvāko 6 mēnešu laikā katru mēnesi ziedot 10 Eur, lai segtu vajadzīgo summu. Aicinu
arī Tevi palūgt un apsvērt iespēju atbalstīt mūsu kalpošanu ar savu līdzmaksājumu/ziedojumu!
Mēs, Gregorskolas komanda, no sirds pateicamies tiem atbalstītājiem, kuri mūs atbalsta regulāri. Jūsu
ieguldījums ir ļoti svarīgs.
Ja jums ir kādi jautājumi, mēs priecāsimies uz tiem atbildēt.
Svētības vēlot,
Gregorskolas komandas vārdā direktors Raimonds Mežiņš

