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IERAŠANĀS MARTINIQUE UN ADAPTÀCIJAS PERIODS- 1,5 MĒNEŠI MARTINIQUE

KOPÀ AR FRANČU MEITENI CLERU, 15 DECEMBRĪ IERADĀMIES MARTINIQUE UN CHEMIN-
NEUF KOPIENAS MĀJĀ SAINT PIERRE, KUR ARĪ DZÎVOSIM- LIELA TERITORIJA AR VAIRĀKĀM

ATSEVIŠĶĀM MĀJĀM, BET KOPĪGU ĒDAMZĀLI UN VIRTUVI. KOPIENA MŪS SAGAIDĪJA UN
UZŅĒMA SIRSNĪGI, ŠAJĀ KOPIENAS MĀJA PATSTĀVĪGI DZĪVO RECLAIR ĢIMENE AR 4

BĒRNIEM, KAS IR ATBILDĪGI PAR SADZĪVI MÀJÀ GALET PÀRIS, 2 KONSEKRĒTÀS MĀSAS-
GESLIANA UN ELIANA, PRIESTERIS ADONIS, KURŠ IR ATBILDĪGS PAR MŪSU MISIJĀM UN

ŽOZETE, KAS DZĪVO KOPIENĀ VISILGĀK- 20 GADUS.

Pilsēta Saint Perre, kur dzīvoju. Pilsēta atrodas
zem vulkāna Montagne Pelée, kas pašlaik nav

aktīvs, bet 1902. gada 8. maijā dēļ vulkāna
izvirduma tika nopostīta visa pilsēta un

izdzīvoja tikai 2 cilvēki. Mūsdienās vulkāna
aktivitāte tiek mērīta un uzmanīta. Ap vulkānu

ir vairākas kalnu pārgājienu takas.

Viena no kopienas mājām, kurā dzīvojam un mans jaunais mājdzīvnieks,
kas jau pirmajā nedēļā iekārtojās manā istabā- kopienas suns Džetsija,

kuru pirms vairākiem gadiem atrada ielas  citi Jet jaunieši.



Ziemassvētku svinēšana un Jaunā gada
sagaidīšana Jericho retrītā

Skats uz Saint Perre pilsētu no kopienas mājas.

Dažādi eksotiski augļi, kas aug
blakus manai mājai- mango,

avakado, kokosriekti, papajas utt.

Bija tiešām interesanti svinēt Ziemassvētkus vasarā, pirmo reizi mùžā☺ Kopā gatavojam dažus
no tradicionālajiem Marriniques svētku édieniem, dejojam bungu ritmos un nogaršojàm ruma

dzērienus, kas ir îpasi populāri šeit. Uz svētkiem sabrauca arī kopienas locekļi no
Guadeloupes,kas ir sala kaimiņos. Pēc Ziemassvētkiem, sākām gatavoties Jericho retrîtam

jauniešiem no Guadeloupes un Martiniques, kas notika pēdējā decembra nedēļā. Mēs veicām
dažādus servisa darbus- palīdzéjàm virtuvē, organizéjàm jaunà gada sagaidīšanas ballīti un es

uzņēmos fotogrāfes pienākumus.

Kopā ar Claire Ziemassvētku vakarā 
Svētku galds- ar dažāda veida
iepriekš nezināmiem augļiem
un dārzeņiem, kā arī vietējām

zivīm, plantāciju banāniem,
kas īpaši tiek pagatavoti

cepjot. Un protams dažādu
veidu rums:)

Ziemassvētku pīrāgi, kas drusku atgādināja par Latviju :)



Jaunā gada sagaidīšana Jericho rekolekcijās

Manis veidotās ziedu kompozīcijas kapelā

Brīvdienas un salas iepazīšana

Ruma fabrikas apskate, ūdenskritumi, tropu lietusmeži 

Rorātmise arī šeit, tikai 5:00
no rīta:D



Paradīzes pludmales

Brīvdienu pavadīšana kopā ar vietējo
kopienas ģimeni

Mans viens no mīļākajiem produktiem šeit- 
asā Kreola mērce

Franču valodas apguve
 

Turpinu apgūt Franču valodu, jo tas nemaz nav viegli☺ Divas reizes nedēļā man ir valodas
nodarbība kopā ar Šarloti, kas dzîvo kopienas màja un iepriekš strādāja par skolotāju universitātē.

Esmu priecīga, jo saprotu arvien vairāk pa šo laiku šeit, protams, tas arvien ir liels izaicinājums
priekš manis, jo šeit cilvēki nerunā angliski, bet gan Franču vai vietējā Kreol dialektā



Misijas darbs
 

Mēs mūsu misijas darbus neuzsākàm visus uzreiz, bet gan pakàpeniski.
Šobrīd jau esam uzsākušas visas mūsu 3 misijas- divas no misijām veicam Fort de France, kas ir
salas galvaspilsēta, bet trešo- vienā no salas ziemeļu daļas pilsētām- Le Prêcheur. Pirmdienàs,
otrdienās un trešdienās strādājam Fort de France, palīdzam pakot un izdalām pārtikas pakas
nabadzīgajiem vietējiem iedzîvotàjiem, kā arî veicam dažàdas aktivitàtes kopā ar cilvékiem,

kuriem ir invaliditāte. Kopā gatavojam, dejojam, spéléjam dažādas spéles. Ir iedvesmojoši redzēt,
ka viņi gaida mūs un priecàjas, ka pavadām laiku ar viņiem.

Ceturdienàs un piektdienās braucam uz Le Prêcheur, kur atrodas senioru aprūpes nams, un
šobrīd iepazīstamies ar dienas ritmu un kārtību tur, kā arī ar visiem senioriem, kas dzīvo tur un
viņu medicīnisko vēsturi un spējām piedalīties dažādās aktivitàtés. Protams, dzīvojot kopienas

mājā, veicam arî dažādu servisu tur, kā arî ievērojam nedēļas režīmu, ēdienreižu un lùgšanu
laikus, kas ir vienādi visas kopienas màjas.

Kopā ar dienas centra Le Petite tables organizatoriem, uzsākot mūsu darbu šeit.

Dalot un gatavojot pārtikas pakas trūcīgajiem iedzīvotājiem



EPHAD centrs senioriem

Ja vēlaties praktiski atbalstīt manu misiju Martiniqueziedojot, kas ļautu segt valodu skolas
izdevumus un tiktunovirzīti misijas programmām Martiniques iedzīvotājiem.
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