
Madonas dekanāta – Alūksnes, Cesvaines, Ērgļu, 
Gulbenes, Jaunkalsnavas, Lubānas, Madonas, 
Pļaviņu Romas katoļu draudžu – izdevums

„Mācieties no Manis  
...un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm”  
(Mt 11,29)
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Priestera vēstule „Es pateikšos Tam Kungam”

Komūnija, līdzdalība, misija ir atslēgas 
vārdi Baznīcas sinodālismam, – uzsver pā-
vests Francisks. Šoruden pāvests runāja 
par sinodalitāti Baznīcā, sniedzot garī-
gas pamatnostādnes sinodālajam ceļam. 
Svētais Gars vienmēr atjauno Baznīcu un 
līdz ar to mūsu dzīvi. Ejot 
sinodālo ceļu, ļaujam Die-
vam darboties, atveramies 
kopībai un misijai. Mēs dzī-
vojam sinodi kopā ar Jēzu 
lūgšanā. Sinode nav parla-
ments, tā nav arī dažādu 
viedokļu reģistrēšana. Si-
node ir ekleziāls Baznīcas 
notikums, kopīga piere-
dze ar Svēto Garu. Sinodi 
piedzīvojam savstarpējā 
lūgšanā, kur lūdzam kopī-
bu Dieva garā, lai izprastu 
šodienas situāciju pasau-
lē un Baznīcā. Katrs tajā var piedalīties, to 
esam saņēmuši no Debesu Tēva kā dāvanu, 
lai būtu vienoti lūgšanā un darbībā. Kristus 
mūs aicina uz brālību, saskaņu, vienotību un 
liek izjust, ka esam Dieva mīlestībā ietērpti. 

Savā uzrunā pāvests uzver arī Baznīcas 
ganu – bīskapu un priesteru – vienotību, 
pamatojot to ar Jēzus vārdiem: „Lai viņi ir 
viens, kā mēs esam viens.” Baznīcas misi-
ja ir sludināt un ienest Dieva Valstību visās 
tautās, radot Dieva valstības sēklu un sāku-

mu uz zemes. 
Komūnija un misija ir tas, kāpēc Baznīca 

eksistē, kāpēc tā ir pasaulē, un, ja mēs tajā 
piedalāmies, saņemam līdzdalību kā dā-
vanu. Dievs vēlas dziļu komūniju ar visiem 
cilvēkiem. Caur sinodālismu varam to pie-

dzīvot un īstenot. 
Komūnija un misija 

bez līdzdalības ir abstrakti 
termini. No kristības nāk 
mūsu – Dieva bērnu – tie-
sības un cieņa par tādiem 
būt. Visiem kristītajiem ir jā-
iesaistās, – uzsver pāvests. 
Sinodālo ceļu var apdrau-
dēt formālisms, it kā mēs 
skatītos uz baznīcas fasādi 
un nekad pašā dievnamā 
neieietu.

Vēl viens risks ir inte-
lektuālisms, abstrakcija. 

Intelektuālu pārdomu kopums par situāciju 
nav līdzdalība, tāpēc nepieciešama reā-
la saikne ar dzīvi draudzēs. Draudzība, kas 
saista Baznīcu ar dzīvi, ar visiem cilvēkiem 
un sabiedrību. Tēvs Kongārs ir teicis, ka ne-
vajag citu Baznīcu, vajag citādu Baznīcu. 
Nāc, Svētais Gars, kas dod jaunus vārdus uz 
mūsu lūpām, kas dzīvini visu, kas miris, at-
jauno Dieva tautu, atjauno zemes vaigu!

Priesteris Māris Ozoliņš

PAMATNOSTĀDNES SINODĀLAJAM CEĻAM 
Vissvētākās Dievmātes brīnumainās 

Betlēmes ikona (attēlā) ir vienīgā ikona, 
kurā Dievmāte smaida. Daudzi uzskata, 
ka Dievmātes smaids liecina par to, ka 
pasaulē nācis Jēzus Kristus – visas cilvē-
ces Pestītājs. Šajā ikonā redzama Diev-
māte, kuras labā roka 
norāda uz Kristu, kas 
sēž uz Viņas kreisās ro-
kas. Dievmāte it kā visai 
cilvēcei saka, kurš ir pa-
tiesais ceļš – tas ir ceļš 
pie Kristus. Šis Vissvē-
tākās Jaunavas Marijas 
attēlojums ir viens no 
vecākajiem Dievmātes 
attēlošanas tipiem, kurš, 
kā tiek uzskatīts, nāk 
no pirmā ikonu glezno-
tāja  – svētā apustuļa 
Lūkas. Citi vēsturnieki 
uzskata, ka konkrētā ikona nāk no Krievi-
jas, tā tiek saistīta ar Krievijas imperatori 
Elizabeti Romanovu, kura ziedojusi savu 
tērpu un rotas, lai ar šiem materiāliem iz-
rotātu Dievmātes ikonu. Kāda cita, tiesa 
gan neapstiprināta, leģenda vēsta, ka Eli-
zabete atdevusi savas rubīna (pēc citiem 
avotiem – dimanta) rotas un vairs šādu 
konkrētu dārgakmeni nekad dzīvē nav 
nēsājusi, jo to pienākas valkāt tikai Eņģe-
ļu Karalienei – Dievmātei. Krievijas Impe-
ratora nams ir atdāvinājis šo Vissvētākās 
Dievmātes brīnumainās Betlēmes ikonu 
Kristus dzimšanas bazilikai Betlēmē, kur 
tā atrodas joprojām.

Ar šo ikonu saistās vairāki brīnumi, un 
tā (kā jebkura cita ikona un reliģiskas no-
zīmes relikvija) atgādina, ka Dieva Žēlas-
tība darbojas arī caur redzamām zīmēm, 
kuru klātbūtnē varam lūgt Dieva brīnumu. 
Theotokos (Dieva Mātes) ikonas, svētbil-
des, kā arī statujas mums katram liek ap-

stāties arī šobrīd – pirmssvētku laikā un 
klusībā apsvērt gaidāmo neaprakstāmo 
brīnumu – Dieva Dēla nākšanu pasaulē, 
Dieva esamību starp mums cilvēciskā 
veidolā un Viņa Mātes brīnišķīgo tēlu. Zie-
massvētkus saistām ar vairākiem nu jau ie-

rastiem attēliem – Betlē-
mes un Svētās Ģimenes 
figūriņām, Ziemassvētku 
eglīti un tamlīdzīgi, taču, 
vai patiesi apstājamies 
pie ikviena svētku sim-
bola, attēlojuma, figūras 
un ikonas, lai iespējami 
dziļi tajā ielūkotos? Ne-
vis aplūkotu, bet tieši 
ielūkotos? 

Ikonas saistās ar pa-
reizticīgo tradīciju, taču 
ikviens no mums var 
lūgties ikonu priekšā un 

izmantot šos brīnišķīgos, sakrālos māks-
las darbus savas tuvības ar Dievu stipri-
nāšanai. Ikona tiek uzskatīta par saiti ar 
tagadni un mūžību, starp tagadējo un 
mūžīgo. Caur šo logu var runāt (lūgt) ar 
tajā attēloto, nevis pašu attēlojumu – iko-
na palīdz koncentrēties lūgšanai. Un vai 
šis logs nepaver arī durvis uz katra dvē-
seli? Varbūt lūkošanās uz ikonu vai Svētās 
Ģimenes figūrām mums nemanot atgā-
dina – pavēro ilgāk, saskati atvērto logu 
ne tikai uz attēlu, bet caur šo attēlu arī uz 
sevi! Tieši to varam darīt Ziemassvētku 
laikā – skatīties uz Betlēmes silīti, Mariju, 
Jēzu un Jāzepu tā, it kā caur Viņiem lūko-
tos uz savu dzīvi. Atļausim savām sirdīm 
uzlūkot ikonas, svētbildes, relikvijas un 
baznīcas skulptūras ar jaunu skatienu  – 
tādu, kurš ne tikai vēro attēlu, bet vēro 
sevi, ļaujot pieskarties Dievam caur šo 
atvērto dvēseles logu.

Diāna Lozko

ATTĒLS – ATVĒRTAIS DVĒSELES LOGS

Adventa laikā, sākot ar 17. decembri, 
Baznīca lūdzas ar īpašām, tā sauktajām 
lielajām „Ak!” antifonām. Šie dziedājumi 
ir kā milzīgs izslāpušās cilvēces sauciens, 
lai pie mums atnāktu Pestītājs. Vistica-
māk, ka antifonas radās 5. gadsimtā, tajās 
paslēpts īpašs dialogs starp Baznīcu un 
Dievu. Proti, Jēzus raksturojumam, kas tur 

skan latīņu valodā (SAPIENTIA, ADONAI, 
RADIX, CLAVIS, ORIENS, REX, EMMANU-
EL), pirmie burti ir: S + A +R + C + O + R 
+ E. No tiem var izveidot latīņu valodas 
vārdu, kuru lasot no otra gala, sadzirdam 
Dieva atbildi uz Baznīcas saucienu Ad-
ventā:  „ERO CRAS”, kas tulkojumā nozī-
mē: „BŪŠU RĪT”! 

ADVENTA LAIKA LIELĀS ANTIFONAS
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Rožukroņa apcere „Lai reiz beidzas bezdievīgo niknums un droši stāv taisnais”

KOVIDA AKMENS UN AUGŠĀMCELŠANĀS
Dārgie Kristū, svētceļotāji ceļā uz Debe-

sīm! Domājot par Jēzus augšāmcelšanos, 
Evaņģēlijā atrodam nopietnu vielu pārdo-
mām, ņemot vērā, ka tie, kas bija Jēzus ie-
naidnieki un pretinieki, „sapulcējās pie Pilā-
ta un sacīja: ”Kungs, mēs atminējāmies, ka 
šis viltnieks, vēl dzīvs būdams, sacīja: „Pēc 
trim dienām es augšāmcelšos.” Tāpēc 
pavēli apsargāt kapu līdz trešajai 
dienai, ka kādreiz neatnāk viņa 
mācekļi un  nenozog Viņu, un 
nepasaka tautai: „Viņš  uzcē-
lies no miroņiem.” Tad pēdējā 
viltība būtu lielāka nekā pir-
mā.” Pilāts viņiem atbildēja: 
„Ņemiet sardzi, ejiet un apsar-
gājiet, kā zināt.” Un viņi aizgāja, 
pielika kapam sardzi un apzīmogo-
ja akmeni.” (Mt 27, 62-66) Tomēr tālāk 
lasām: „Un, lūk, notika liela zemestrīce, jo 
Kunga eņģelis nāca no debesīm un piegājis 
novēla akmeni un apsēdās uz tā. Bet sargi 
bailēs drebēja un bijās no viņa, un kļuva kā 
miruši.” (Mt 28, 2.4) Vai mazliet vienkāršāk 
sv. Marka versijā: „Sievietes gāja uz kapu 
un runāja savā starpā: „Kas mums novels 
akmeni no kapa durvīm?» Un ieskatoties 
viņas redzēja, ka akmens novelts; jo tas bija 
ļoti liels.” (Mk 16, 2-4)

Kāda no tā ir mācība? No vienas puses 
var citēt slaveno teicienu: „Patiesība ir, 
kāda tā ir!” Par to var liecināt kaut viens 
cilvēks un dažreiz ar vienu vārdu. Piemē-
ram, bērns var norādīt ar pirkstu uz snieg-
pulkstenīšiem un izsaukties: „Pavasaris!” 
Un tā būs patiesība, jo pavasaris pavisam 
drīz būs klāt. Par to nevajag daudz runāt, 
jo ziedu parādīšanās un tas, ar ko šī pa-
rādība saistās, ir objektīva, nesatricināma 
patiesība. 

No otras puses, runājot caur negatīvo: 
kādu milzīgu melu „kaudzi” lieto un kādus 
melu pulkus izmanto tie, kas patiesību ne-
atzīst?! Kādu vardarbību un visāda veida 

manipulāciju tie izmanto, lai klausītājus 
piespiestu turēties pie viņu izdomātās 
patiesības un tai atbilstošas dzīves versi-
jas?! Vai tad neatceramies mūsu pilsētās, 
skolās, darba vietās kādreiz izvietotos 
propagandas plakātus? Vai var aizmirst 
par skaļruņiem, kuri kādreiz ciematos bez 

mitēšanās skaloja prātus ar „savu” pa-
tiesību? Vai spēcīgāk – vēstures 

gaitā daži no mums vai mūsu 
ģimeņu locekļi taču savas pār-
liecības dēļ ir piedzīvojuši spī-
dzināšanu, izmešanu no dar-
ba vietas vai vēl citus sodus 
(līdz izsūtīšanai uz Sibīriju). Tā 

ir patiesība, kas izgaismo jau-
tājumus par valsti, morālo stāju, 

ticību Dievam… Par to šajā zemē 
vēsta arī stāsts par priesteri Vladislavu 

Litaunieku vai viņam līdzīgo liecības. 
Jēzus laikā notika tas pats. Melu uz-

turēšanai vajadzēja izmantot karaspēku, 
smagu akmeni. Un pat pēc Jēzus aug-
šāmcelšanās viņi turpināja, neapstādinā-
ja savus melus: „Un viņi sapulcējušies ar 
vecākajiem, nolēma dot kareivjiem daudz 
naudas un teica: „Sakiet: „Viņa mācekļi at-
nāca naktī un, mums guļot, nozaga Viņu.” 
(…) Un sargi, saņēmuši naudu, darīja, kā 
bija mācīti. Un šī valoda izpaudās starp jū-
diem līdz pat šai dienai.” (Mt 28, 12-13.15) 
Bet „Patiesība, Ceļš un Dzīvība” (J 14, 6) 
vienkārši izgāja no kapa un dzīvo. Jo tā 
ir patiesība, ka Dievs ir; ka Dievs ir Dievs; 
ka Dievu nevar nogalināt; ka viss, ko Viņš 
mums māca, ir patiesība! Un par to var ru-
nāt pāvesti, priesteri, konsekrētie un laji. 
Un par to var liecināt seniori, kas gadiem 
dzīvo ticībā, bet arī jaunieši, kas iepazinu-
šies ar Jēzu tikai nesen. Un patiesa liecība 
būs arī no bērnu mutes, kā visas pasaules 
priekšā to savulaik apliecināja, piemē-
ram, Fatimas bērni, tas ir, desmit gadus 
vecā Lūcija, viņas deviņgadīgais brālēns 

Francisks un viņa septiņgadīgā māsiņa 
Jasinta (Žasinta). Tie bija aitu ganiņi, vien-
kāršu, dievbijīgu zemnieku bērni. Un viņi 
teica patiesību par Patiesību! 

Meditējot svētā Rožukroņa noslēpu-
mu par augšāmcelšanos, mēs varētu lūg-
ties par pastāvēšanu patiesībā. Par sirds 
brīvību no velna un pasaules meliem. Sa-
stopoties ar manipulāciju vai vardarbību, 
lai Dievs pāri tam palīdz mums saglabāt 
sirds vieglumu un garīgo lidojumu. 

Vairāk. Šis noslēpums liek jautāt, ar 
kādu pārliecību un kādiem līdzekļiem 
mēs mēdzam liecināt par dzīves vērtī-
bām un visaugstākajā līmeni – par pašu 
Dievu? Cik esam pieraduši liecināt ar vār-
diem, bet cik apzināmies, ka liecība par 
patiesību ir arī dzīves dzīvošana saskaņā 
ar to? Vai, meditējot Rožukronī Jēzus aug-
šāmcelšanās noslēpumus, esmu domājis 
prasīt no Dieva, lai Viņš pats „noņem ak-
meni”, kuru uzlika melu cilvēki un ļaunie 
gari? Vai man ir bijusi doma lūgties, lai 
vardarbības un melu sistēmu sargi tiek 
paralizēti, redzot Patiesības spožumu un 
sastopoties ar Tās spēku? Būtu vērts šo 
noslēpumu un tā mudinātās lūgšanas un 
domas virzīt, izmantojot arī mūsdienu 
apstākļus. Piemēram? 

Ko izgaismo liecība par Jēzus aug-
šāmcelšanās noslēpumu kontekstā ar 
to, ka skolās vairs nemāca par Dievu, par 
pestīšanas vēsturi, par Dekalogu (desmit 
Dieva baušļiem), bet katrā telefonā gan-
drīz katra bērna rokās tiek pausta „sava 
patiesība”, kuru pat vecākiem dažreiz 
ir grūti nobloķēt? Ko var teikt par melu 
straumi, kas ar apzināti veidotām prog-
rammām jau dažkārt bērnudārzos melo 
par cilvēka identitāti, dzimumu un ģime-
nes būtību? Ko augšāmcelšanās noslē-
pums piedāvā laulības kontekstā, kuras 
vidū starp Mariju un Jāzepu, caur Jēzus-
Patiesības atnākšanu iesākās pasaules 
atpestīšana, bet mūsdienās saprašana 
par Dieva svētību vīrietim un sievietei 
laulības sakramentā tik tālu ir nomākta, 

ka dažiem šķiet, ka tā sauktās civillaulības 
ir vienīgais „ideāls”, ko vērts sasniegt? Ko 
patiesība par Jēzus dievišķību un piecel-
šanos no miroņiem, lai ieietu sava Vienīgā 
Tēva Valstībā, liecina tiem, kas kristietību 
mēģina savienot ar austrumu reliģijām, ar 
ticību reinkarnācijai, dažādām enerģijām, 
kas ir skaidrā pretrunā ar Jēzus Personu 
un Viņa pausto patiesību? Ko pirmais Ro-
žukroņa Godības daļas noslēpums saka 
tiem, kas gadiem kavē ar savu grēksūdzi, 
varbūt pat nav nokristīti, it kā Dieva ne-
maz nebūtu? Un noslēgšu ar jautājumu: 
ko šis noslēpums saka tiem, kuri baidās 
no kovida draudiem un ar to saistītiem 
ierobežojumiem un nepiepūlas meklēt 
sakramentus, kaut visai Latvijas Baznīcai 
bīskapi šā gada 16. novembrī rakstīja un 
caur draudzēm ziņoja par pamudinājumu 
„individuāli apmeklēt dievnamu (vieno-
joties ar priesteri par grēksūdzes un Sv. 
Komūnijas saņemšanas iespēju)”? Kā lai 
visu ticīgo cilvēku sirdīm paziņo, ka CO-
VID-19 nav atsaucis augšāmcelšanos?! 
Dievs ir dzīvs, Jēzus gaida Svētajā Komū-
nijā un grēksūdzē! … jo arī ar šādu nolūku 
Viņš ir augšāmcēlies… 

Lai Dievs svētī mūsu ticības augšām-
celšanai ceļu: † 

Priesteris Pāvils Kamola 

Pāvils Kamola
DĒLA UN DĒLU SACENSĪBAS

Bezkaunīgas acis
ieņem pirmās vietas.

Neprātīgi lūgumi
saskrāpē debesis un mājas.

Dusmīgi vārdi
nicina apskāvienus.

Pēdējā vieta
gaida neprātīgu Mīlestību…
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Intervija ar draudzes locekli „Dziedāšu sava Kunga, tā Visuaugstākā, Vārdam”

ĀRĀ NO DZĪVES BEDRES 
Aicināta uz sarunu, Gulbenes draudzes 

locekle Inese Stoklosa iesāk: – Esmu dzi-
musi Gulbenē, mācījos Gulbenes ģimnā-
zijā, studēju Rīgas Stradiņa universitātē, 
studijas turpināju Latvijas Universitātē. Ie-
stājos arī maģistratū-
rā, bet dzīve mainījās 
un no studijām nācās 
aiziet. Kad appre-
cējos ar civilvīru un 
pieteicās meita, dzīve 
izmainījās vēl krasāk. 
Lai gan bijām runājuši 
par laulību baznīcā, 
rezultātā paliku viena 
ar zīdaini uz rokām, 
kam sekoja loģisks lē-
mums doties atpakaļ 
uz dzimtajām mājām. 

Izsalkums pēc ga-
rīgās dzīves bija liels, 
taču civillaulība neļā-
va iet pie sakramen-
tiem. Jutos vainīga, 
nepilnīga, neiederīga, 
jo biju ārpus. Sapratu, 
ka esmu tādā dzīves 
bedrē, no kuras nav 
iespējams izkāpt.

Kas kļuva par tavu 
pagrieziena punktu? 

Kādā dienā atradu 
lapiņu ar Dieva Žēlsirdības kronīti, sāku lūg-
ties, un pamazām manī auga vēlme atrast 
izeju. 2016. gads tika pasludināts par Dieva 
žēlsirdības gadu, tas kļuva kā ceļazīme: „Kad 
tad, ja ne tagad?” Savācu visu labo gribu un 
devos uz adorāciju un aizlūgumu draudzē. 
Priesterim atzinu, ka jūtos garīgi mirusi, 
bet viņš atbildēja, ka viss mainīsies, deva 
praktiskus padomus, kā sev palīdzēt. Dieva 
žēlsirdība bija noliekusies pār mani, tas bija 
noticis. Piekritu lēmumam un solījumam 

Dieva priekšā dzīvot šķīstībā līdz laulības sa-
kramentam. Nebija viegli, tas bija liels izaici-
nājums, bet Dievam pateicu „Jā”! Man bija 
jāizvēlas starp Jēzu sakramentos vai pasau-
līgu ģimeni. Piekritu mūža grēksūdzei, pēc 

kuras varēju pieņemt 
Vissvētāko Sakramen-
tu Euharistijā. Tobrīd 
manā sirdī ienāca pār-
dabisks miers, jutos 
laimīga. Paziņas maigi 
smīkņāja par manu 
lēmumu un norādīja, 
ka tas nav mūsdienīgi, 
bet mana garīgā atjau-
nošanās bija sākusies. 

Pēc atgriešanās 
devos arī uz tēva Man-
džakala rekolekcijām, 
kas bija īpašs noti-
kums manā dzīvē  – 
iespēja sajust un pat 
ieraudzīt Svētā Gara 
klātbūtni. Kādā no aiz-
lūgumiem tēvs Man-
džakala teica: „Inese, 
nešaubies!” Piedzīvoju 
tādu kā Svētā Gara lif-
tu un zelta mīlestības 
gaismas viļņošanos 
sirds līmenī. Tas bija 
milzīgs stiprinājums. 

Vai ticības ceļā viss sakārtojās, kļuvi par 
aktīvu draudzes locekli?

Garīgā dzīve ir nemitīga cīņa par svē-
tumu, un ļaunā gara bultas lido. Reizēm 
tās ievaino tik spēcīgi, ka iestājas garīgās 
dzīves „anafilaktiskais šoks”, kur bez Dieva 
žēlastības un noliekšanās pār nabaga cilvē-
ku nav iespējams piecelties. Ļoti gribētos 
mierīgu dzīvi, taču ir gan garīgie saullēkti, 
gan saulrieti. Mana ticības dzīve ir kā kalni, 
reizēm auglīgas, ziedošas ielejas, reizēm 

akmeņu nogruvumi, smagi kritieni un tad 
atkal skatiens uz kalnu virsotnēm. 

Joprojām mācos un nemitīgi cenšos 
sev atgādināt – svētīt! Svētī pat tad, ja 
sāp. Katrs vārds ir sēkla, tāpēc biedējoši 
iztēloties, kas izaug no dusmās vai ātrsir-
dības lietū pateiktā. Kad iestājas dvēseles 
nakts, mācos patverties zem Dievmātes 
apmetņa, paslēpties un iedegt Viņas 12 
zvaigznes.

Nesen izdzīvoji īpašu notikumu – laulību 
Mēs satikāmies Polijā. Bijām kopā arī 

svētceļojumā, kad apmeklējām Euharistis-
ko brīnumu Sokolkos. Tā kā ceļojumā līdzi 
bija meita, attiecību iesākums nebija vien-
kāršs — 3–4 gadus jauna bērna niķi un sti-
ķi bija izaicinājums. Pēc tikšanās vairākus 
gadus sazvanījāmies, braucām viens pie 
otra ciemos. Bartlomejs mūs uzaicināja 
uz radinieku kāzām, pēc tam devāmies uz 
Dievmātes sanktuāriju Čenstohovā. Izrā-
dās, ka gadu iepriekš viņš bija tur devies, 
lai izlūgtu sev sievu. Šoreiz pateicāmies 
Dievmātei par mūsu satikšanos. 

Viss plūda mierīgi, un Dievam lūdzu 
zīmi par laulībām. Bet tad atnāca kovids 
un aizslēdza robežas. Kad tika pasludināts 
svētā Jāzepa gads un Svētās Ģimenes 
gads, nodomāju, ka ir īstais laiks ģime-
nes veidošanai. Vasarā Bartlomejs ieradās 
Latvijā un aicināja mani doties pie pries-
tera kārtot dokumentus. Nespēju noticēt! 

Laulībai tika izvēlēta svēto Sargeņģeļu 
piemiņas diena. Vēlāk domāju, cik intere-
santi – sargeņģeļu tēma man ir tik tuva. 
Naktī lūdzos rožukroni kopā ar “Radio Ma-
rija”. Lūdzu Kungu apžēloties par mums. 
Vairākas dienas pirms kāzām lija, bija ap-
mācies un drūms laiks. Taču 2. oktobra 
rītā ausa spoža saule. Sirdī gavilēju un sla-
vēju Dievu – tā bija tik skaista dāvana no 
Debesu Tēva! Biju satraukta, likās raudāšu 
visu laulības rita laiku, bet Dievs iedeva 
žēlastību smaidīt. Tik ilgi biju sapņojusi 
par svētu ģimeni, par to vienu vienīgo cil-
vēku visam mūžam. Cerību ir daudz, taču 

apzinos, ka viss prasa arī lielu mīlestību un 
pacietību. 

Tā kā dzīvojām katrs savā valstī, līdz kā-
zām ievērot šķīstību bija mazliet vieglāk. 
Varbūt ar dažiem izaicinājumiem, bet iz-
turējām. Mūsu „svētais Valentīns” – pries-
teris Andžejs mūs pieskatīja, ik pa laikam 
apjautājās, kā iet ar garīgo dzīvi un cīņām. 
Man bija liela atbildības izjūta Dieva un 
priestera priekšā, sapratu, ka šoreiz neko 
nedrīkst sabojāt, šī ir mana pēdējā iespēja 
dzīvot pareizi un svēti, saskaņā ar Dieva 
likumiem. Savu vīru iepazinu tikai pēc 
laulībām, kā senā, romantiskā stāstā. Arī 
Aglonas Dievmāte mums ir stāvējusi klāt. 
Gandrīz katru gadu svētceļojumā devos 
ģimenes nodomā. Soli pa solim – tā mēs 
tuvojāmies laulībai. Atceros lielos rožu un 
liliju pušķus, kurus Bartlomejs man sūtīja 
uz dzimšanas un vārda dienām. Tik ļoti 
priecājos par to skaistumu un mēdzu no-
likt Dievmātes altāra priekša kā pateicību.

Kā veidojas meitas ticības gaitu 
iesākums? 

Meitiņa man ir Dieva dāvana. Šogad 
svētceļojumā vēlējos Vanesu aizvest pie 
Aglonas Dievmātes, Euharistiskā Jēzus, 
jo apzinos viņas sāpes par tēvu un to, ka 
viņa nav meitas dzīvē. Visus gadus esmu 
centusies fonā rādīt citu Tēvu – Debesu 
Tēvu, kurš vienmēr ir ar mums, kurš nepa-
met un neatstāj. Mudinu doties ar mani šīs 
dzīves svētceļojumā pretī Dievam.  

Kādu redzi jūsu nākotni?
Domāju, ka pēc dažiem gadiem mēs 

pilnībā būsim pārcēlušās un dzīvosim 
Polijā. Kā? Godīgi sakot, nezinu, bet ticu, 
ka Dievam ir savs plāns mūsu jaunajai ģi-
menei. Protams, arī sargeņģeļu klātbūtne 
un Dievmātes palīdzība mūs vadīs. Lauk-
saimniecība būs mūsu jaunais izaicinā-
jums! Svētais Jāzep, Izidor un Francisk, 
lūdziet Dievu par mums!

Inese Elsiņa,  
foto no personiskā krājuma

– Pie šī krusta, Bartlomejs mani 
bildināja, – atceras Gulbenes 
draudzes locekle Inese Stoklosa.  
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Notikums draudzē „Tautu saime lai ir ap Tevi, augsti pār to cel Savu troni”

KRISTUS KARAĻA SVĒTKI MADONĀ
Kristus Karaļa svētki ir Madonas drau-

dzes titulsvētki, ko draudze novembrī ieras-
ti svinēja trīs dienu garumā. Svētki vaina-
gojās ar Svēto Misi, ko celebrēja priesteris 
Pēteris Skudra (attēlā) un ko raidīja “Radio 
Marija”. Piedzīvo-
jām arī procesiju 
ar Vissvētāko Sa-
kramentu apkārt 
baznīcai.     

Vita Bartuše-
viča: – Draudzes 
svētki iesākās ar 
adorāciju un iz-
līgšanas liturģiju 
piektdienas vaka-
rā. Sveču maigā 
gaisma, izjustā 
muzicēšana mu-
dināja ielūkoties 
savā sirdī un meklēt izlīgumu ar Dievu. Va-
kara gaitā varējām pārdomāt par akmeņiem 
savā sirdī, meklēt tos, un atraduši, atdot 
grēksūdzes sakramentā. Savā sirdī pama-
nītos un citiem mestos akmeņus – lepnību, 
skopumu, nešķīstību, skaudību, negausību, 
dusmīgu un kūtrību, – varējām burtiski aiz-
nest un nolikt altāra priekšā novietotajā gro-
ziņā. Tādā veidā pārdomājām savas kļūdas, 
nepareizības un lūdzām Kungu atbrīvot no 
tām. 

Sestdienas vakara dominante bija Svē-
tā Mise, bet pirms tās – draudzes prāvesta 
priestera Māra Ozoliņa katehēze par adorā-
ciju.

Priesteris Māris: – Cilvēkiem reizēm ir 
grūti atvērties Jēzus klātbūtnei maizes zīmē, 
bet tas ir brīnums, kura pamatā ir Kristus ke-
noze, zemība. Varam iztēloties milzīgu ka-
tedrāli un tās pašā galā – mazu maizes ga-
baliņu. Tas ir salīdzinājums ar to, cik atvērtai 
jābūt sirdij (kā katedrālei!), lai uzņemtu Jēzu. 
Attieksme, kas adorācijā ir svarīga  – būt 
klātesošam mirklim kopā ar Jēzu. Klausīties. 

Tam palīdzēt var miesa – nomesties ceļos, 
iziet no savām problēmām, atvērties un 
sastapt Jēzu. Lūgšana ir personu sastap-
šanās. Var paņemt Bībeli, lasot iedomāties, 
ka Jēzus ir tepat mūsu priekšā. Svarīga ir 

vienkāršība. Mīles-
tības attieksmē nav 
vajadzīga filozofija, 
izrādīšanās.       

Nereti atvērties 
var traucēt necienī-
guma izjūta – šķērs-
lis, ko uzliekam sev 
paši. Jēzus neska-
tās uz mums ar vai-
nas vai nosodījuma 
skatienu, bet gan ar 
mīlestību. Varam to 
saņemt, mīlestība 
dziedina, atbrīvo no 

ļaunām domām. Kaut esam sarežģīti, bērna 
vienkāršībā varam tuvoties Jēzum, izbaudīt 
atpūtu tādi, kādi esam. Lūgšana nav sajūtu 
lieta. Sajūtas nenosaka lūgšanas kvalitāti, to 
nosaka ticība, cerība, mīlestība. Ticībā vien-
mēr varam būt klātesoši Kungam. Tas ir arī 
darbs, jo ticība cīnās ar egoismu, koncen-
trēšanos uz sevi. Kristietības spēks ir tajā, 
ka lūgšanā Jēzus palīdz tiem, kas paši neko 
nespēj. Pasaule to nesaprot, bet Jēzus ir ze-
mība, Viņš vēlas atdot cilvēcisko cieņu arī 
bomzim, noziedzniekam un nabagam. 

Dod Jēzum laiku pavadīt Viņa klātbūtnē! 
Adorācija ir kā Svētās Mises turpinājums, 
mēs paliekam Kristus klātbūtnē. Dažkārt 
sastaptais sausums (garlaicība, nav patīka-
mu izjūtu, nevaru koncentrēties) ir nepie-
ciešams, lai mācītos dzīvākas attiecības ar 
Jēzu. Dievs ļauj dvēselei nobriest, iztukšo-
ties no sevis. Ir jānostiprinās uzticībā, kas ir 
ikvienas draudzības neatņemama sastāvda-
ļa. Jēzu, esmu Tavā priekšā! Vadi mani! Stip-
rini mani! Es pateicos Tev!       

Inese Elsiņa

Gulbenes draudze novembrī pievienojās 
kopīgajam ceļam pretī sinodei.

Prāvests Pāvils uzsvēra, cik svarīgi izpil-
dīt un tālāk nodot sinodālā ceļa pirmo uzde-
vumu – vietējās Baznīcas viedokli. Sinodālā 
ceļa mērķis ir mācīšanās ieklausīties otrā 
cilvēkā un garīgā pieredze, sadarbo-
joties ar Svēto Garu. Jautājumi, uz 
kuriem atbildējām un par kuriem 
diskutējām, bija: kas mums ir 
svarīgākais, sirdij tuvākais, par 
mūsu iesaistīšanos draudzes 
dzīvē, ticības dīgļiem un sak-
nēm, kā tās stiprinām, lai ticības 
koks augtu spēcīgs un nestu ticī-
bas gaismu pasaulei. Liecinot par ticī-
bu ģimenē, darba kolektīvā, šī gaisma tiek 
izstarota. Ar savu stāju nepārtraukti varam 
sludināt Kristus mācību. 

Sapulce bija kā patīkama dalīšanās, kopā 
būšana ar priesteri un draudzes locekļiem. 

Pārdzīvojam, ka mūsu vidū ir maz bērnu un 
jauniešu, kuri pēc Pirmās Komūnijas iesais-
tītos draudzes dzīvē. Paliek ticība, ka ieliktie 
pamati nepazudīs.
Aicinām ikvienu aktīvi būt klāt draudzes 

notikumos, esam atvērti diskusijām, ie-
saistei muzicējot, dekorējot, tīrot, 

piedaloties apkārtnes uzkopšanā, 
malkas talkās. To vienmēr uzsver 
draudzes prāvests Pāvils, ka 
priesteri var tikt mainīti, taču no 
mums pašiem ir atkarīgs, kā vei-
dojam un dzīvojam savu drau-

dzes dzīvi.
Gribu pateikties Dievam un prieste-

rim Pāvilam, kurš ir iedibinājis kopīgo 
Rožukroņa lūgšanu ik vakaru pl. 21. Tā stip-
rina un satuvina ne tikai Gulbenes draudzi, 
bet arī kristiešus, kas pievienojas un par ko 
mēs ļoti priecājamies. Slava Tev, Kungs!

Iveta Dzērve

SINODĀLĀ CEĻA PĀRRUNAS GULBENĒ

ATKAL, ATKAL IR DEBESIS PUŠU…
Un atkal Gulbenes draudzes priestera 

Pāvila Kamolas izstāde “Sirds acīs” ir ceļā 
pie skatītājiem!

Izstādē skatāmas autora fotogrāfijas, 
kurām ir piemeklēti viņa paša rakstītie dze-
joļi, tādā veidā atklājot 
pārsteidzošus stās-
tus, kas liek ielūkoties 
dvēseles dziļumos. Kā 
Imants Ziedonis reiz 
teicis: “Ne gaisma, bet 
gaismas caurlaidība 
raksturo cilvēku.” 

Šī izstāde tapa 
2019. gadā pēc Līgas 
Irbes iniciatīvas, ar 
mākslinieces Danutas 
Vēzes palīdzību, paverot ceļu skatītājiem 
Gulbenes novada pašvaldības ēkā. Tālāk 
izstāde aizceļoja uz Balvu sakrālo centru un 

nu plāno sasildīt Gulbenes novada sociālās 
aprūpes centru iemītnieku sirdis.

Izstāde ir viegli kombinējama un ir brīvi 
pieejama izvietošanai katrā draudzē un jeb-
kurā vietā, neatkarīgi no platības. Ja rodas 

interese izstādi izlikt 
pie sevis, lūgums sa-
zināties ar priesteri 
Pāvilu (t. 27464820) 
vai draudzes pārstāvi 
Ilutu (t. 29234525).

Piebildīšu, ka tā 
nav vienīgā priestera 
Pāvila darbu kolek-
cija. Joprojām viņa 
darbu ekspozīciju 
var apskatīt arī Ma-

donas slimnīcas gaitenī pie uzņemšanas 
nodaļas.

Iluta Rudzīte
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Tēma pārdomām „Kungs, mans Dievs, pie Tevis es tveros!”

POĻU PRIESTERA JANA KAČKOVSKA SPREDIĶIS 
Priesteris Jans Kačkovskis cīnījās ar ne-

dziedināmu slimību un ir jau mūžībā, taču 
viņš var atbildēt uz daudzos sirgstošajos 
esošu jautājumu – KĀPĒC?

– Atgriezīsimies pie dzīves momenta, 
kur stāvam Patiesības priekšā un pama-
nām, kā sāk lūzt mūsu sirds-
apziņa, – aicina priesteris. 
– Vai esmu bijis vainīgs pret 
otru cilvēku, vai esmu uzve-
dies apkaunojoši? Ja ne, tad 
slava Dievam, bet, ja tā tomēr 
gadījies, jāatgriežas un jāmē-
ģina to salabot, dziedināt. 

Mūsu dzīvē ir momenti, 
kuros jāizvēlas, kā arī tādi, 
kuros pilnībā nav izvēles. 
Tā, piemēram, attiecībā uz 
nedziedināmu slimību – au-
dzēju. Mums ir tikai izvēle at-
brīvoties no nepareiza priekš-
stata par Dievu, kur dažbrīd 
cilvēkiem šķiet, ka Dievs sēž 
augstā tronī un neieredz cil-
vēkus. Sēž un saka: “Bet tu, 
Kovaļski, man nepatīc, un 
tāpēc tev būs audzējs!” Dievs 
nekad tā nedara! Visi atcera-
mies bioloģijas lekcijas un zi-
nām, kā rodas audzējs. Katru 
dienu vairāk vai mazāk kā trīs 
reizes varam sasirgt ar audzēju, jo notiek 
kļūda šūnu dalīšanās procesā. Par laimi 
mūsu imūnsistēma noķer šīs mutācijas 
un tiek ar tām galā, taču gadās, ka kādu 
iemeslu dēļ notiek kļūda šūnā, kura sevi 
replicē ar šo kļūdu. Taču šī nav bioloģijas 
lekcija. Katrā ziņā, lai arī Dievs mūs tādus ir 
izveidojis, neuzskatu, ka Dievam ar šo kļū-
daino šūnu dalīšanos ir kāds sakars. Dievs 
mūs radījis kā tādas mašīnas, kurās nekam 
nebūtu jāsalūzt, taču reizēm mašīnas to-
mēr lūzt. 

Kā samierināties ar ļaundabīgu audzē-

ju? Tas ir dramatiski grūti, taču ir jāpieņem 
vienīgā lielā patiesība – Dievs mums vēl ti-
kai labāko! Vienmēr. Neskatoties ne uz ko. 
Viņš ir uzticams. Un ne tikai tad, kad esam 
taisnīgi, jauni un skaisti, bet arī tad, kad 
pāri no visa ir palicis tikai “un”. Protams, 

pieņemt šādu vēsti ir ļoti 
grūti, jo emocijas bango un 
nereti gribas uz kādu sadus-
moties. Uz ko tad ir vieglāk 
sadusmoties, ja ne uz Dievu? 
Pamēģiniet sirgstošajiem pa-
teikt, ka Dievs viņiem vēl tikai 
labu. Ja vēl pateiksiet, ka jā-
ņem savs krusts un jānes, o, 
es jau redzu dažādās reakci-
jas. Kāpēc man jānes krusts, 
uz pasaules taču ir tik daudz 
cilvēku! Redzu arī dažus, kuri 
ar sludinošu toni uzsver, ka 
ir jāsavienojas ar Kristus cie-
šanām un jānes šis smagais 
krusts. Nezinu, kurš viņus ir 
mācījis tā runāt. Šī sludino-
šā attieksme norāda arī uz 
citām dzīves sfērām, kurās 
“krusta nešanu” attiecina uz 
cilvēkiem, kuri nes bēdas. 
Uzskatu, ka nav pieļaujami 
teikt, ka Dievs vēlas ciešanas! 
Ne kā priesteris, ne kā bioēti-

ķis neuzskatu, ka Dievam piemīt sadistis-
ka vēlme saviem bērniem sagādāt sāpes. 
Tieši tādēļ Dievs ir devis saprātu, lai mēs 
izprastu šīs lietas, lai izprastu medicīnu. Lai 
saprastu, ka tad, kad salaužam kāju, mums 
nākas dzert pretsāpju zāles un sadziedēt 
kāju. Mēs ārstējamies tā vietā, lai savieno-
tos ar Kristu ciešanām. Protams, ja nepa-
līdz zāles un sāpes nepāriet, varam meklēt 
sāpju vienošanos ar Jēzus ciešanām, taču 
tam nevajadzētu būt pirmajam veidam, kā 
izprotam pārbaudījumus.

Tulkoja Diāna Lozko

“Nav pieļaujami 
teikt, ka Dievs vēlas 

ciešanas! Ne kā 
priesteris, ne kā 

bioētiķis neuzskatu, 
ka Dievam piemīt 

kāda sadistiska vēlme 
saviem bērniem 
sagādāt sāpes.”

14. decembrī Baznīca piemin svēto Jāni 
no Krusta. Lai gan viņš nav populārāko 
un zināmāko svēto topa augšgalā, tomēr 
ikviens, kurš savā garīgajā dzīvē vēlas iet 
dziļumā, atradīs pie svētā Jāņa no Krusta 
noderīgus padomus. Šajā reizē nepieskar-
simies viņa biogrāfijai, bet gan kā 
garīgo maizi mēģināsim izgaršot 
dažas no svētā atziņām, kuras 
apkopojis portāls Aleteia.org.

„Ak, Kungs, mans Dievs, 
kurš gan meklējot Tevi ar vien-
kāršu un tīru mīlestību, neat-
klās, ka Tu esi tas viens vienī-
gais, pēc kura alkt, jo Tu pirmais 
atklāj sevi un steidzies satikt tos, kuri 
Tevi meklē?”

„Mēles savaldīšana ir labāka par gavē-
šanu ar maizi un ūdeni.”

„Raugiet, ka jūs pēkšņi netiekat šīs pa-
saules nepilnību apbēdināti, jo jūs nezināt, 
kādu labumu tās, pakļautas Dieva sprie-
dumam, nes Viņa izredzēto mūžīgā prieka 
labad.”

„Muša, kas metas uz medu, aprauj savu 
lidojumu, un dvēsele, kura pieķērusies ga-
rīgai saldmei, traucē un pati liek šķēršļus 
savai brīvībai un kontemplācijai.”

„Nekad neklausies runās par citu vājī-
bām, un, ja kāds sūdzas par citu, vari paze-

mīgi tam teikt, lai nestāsta tev neko 
par to.”

„Svētīgi tie, kuri, nolikdami 
malā pašu vēlmes un slieks-
mes, izvērtē lietas pēc prāta un 
taisnīguma, pirms ķerties pie 
darīšanas.”

„Mācies mīlēt tā, kā Dievs 
vēlas būt mīlēts, un atsakies pats 

no saviem rīcības veidiem.”
„Gudrība ienāk caur mīlestību, klusumu 

un askēzi. Tā ir liela gudrība – zināt, kā būt 
klusam un vairs neskatīties ne uz citu piezī-
mēm, ne darbiem, ne dzīvēm.”

„Ļauj sevi mācīt, ļauj sevi izrīkot, ļauj 
sevi pakļaut un nicināt, un tu būsi perfekts.”

Sagatavoja Dāvis Ozoliņš

SVĒTAIS JĀNIS NO KRUSTA. ATZIŅAS

Kopš dekanāta avīzē parādījušās anotā-
cijas par kristīgajām filmām, es cenšos kādu 
no tām noskatīties. 2015. gada filmā „Vai tu 
tici?” atspoguļotas pāris dienas lielpilsētas 
dzīvē. Pilsētā ir krusts, kuram garām katru 
dienu paiet daudzi, bet cik no viņiem to 
mana? Filma ļauj pārdomāt, līdzi just, var-
būt kādā varonī ieraudzīt sevi. Kāda jauna 
meitene cieš no vientulības un, dziļu skum-
ju nomākta, stāv uz tilta. Turpat otrā pusē 
pie margām viņa pamana jaunu vīrieti. Viņš 
ir atgriezies no karadarbības zonas, nesa-
prot, kā dzīvi veidot tālāk. Kāds vecāks pāris 
skumst par meitas zaudējumu, izvēlas kal-
pot zupas virtuvē, kur iepazīstas ar vientuļo 
māti. Viņa ar savu meitiņu ir palikušas bez 

pajumtes. Vēl uzrunā stāsts par jaunu, no 
vecākiem aizbēgušu meiteni, kura ir bērniņa 
gaidībās; kādu nedziedināmi slimu vīru un 
bezbēdīgu jauniešu grupiņu, kas nodarbo-
jas ar laupīšanu. Kāds no visiem ir vairāk ti-
cīgs, kāds mazāk. Ikviens no viņiem pieņem 
lēmumus, kas balstīti savā ticībā, un katra 
izvēle mijiedarbojas ar citu izvēlēm. Filmas 
centrā ir Jēzus krusts un vārdi no Svētajiem 
Rakstiem: „Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, 
tā pati par sevi ir nedzīva.” Mani šī filma ie-
drošināja nebaidīties liecināt. Tā mudina 
pamanīt sev līdzās tos, kam nepieciešama 
palīdzība, un nebaidīties pieņemt palīdzību 
no otra, kad tā nepieciešama pašam. 

Ginta Ābeltiņa

IESAKU FILMU „VAI TU TICI?” 
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Atziņa, kas stiprina „Dievs tur manu vairogu, Viņš ir palīgs tiem, kam sirds ir bez viltus”

JAUNGADA SAGAIDĪŠANAS IDEJAS KRISTIEŠIEM
Mūsu ģimenei ir sava svētā Jāzepa 

figūra. Kā svētā Jāzepa klātbūtnes zīme 
pie mums tā nonāca 2019. gada 19. mar-
tā. Zīmīgi, ka tās pašas nedēļas 
svētdienā pasaulē nāca mūsu 
trešais bērniņš.

Svētā Jāzepa palīdzība ir jū-
tama ģimenes dzīvē. Svētais ir 
palīdzējis ģimenes automašīnas 
iegādes jautājumā. Reizēs, kad 
vīram ir kādas problēmas vai ne-
skaidrības, atgādinu par iespēju 
vērsties pie svētā Jāzepa kā pie 
Svētās Ģimenes galvas. Ir vēr-
tīgi un svētīgi, ja mājās ir svēto 
klātbūtnes zīmes – figūras, svēt-
bildes. Tās palīdz veidot sadrau-
dzību, izjust atbalstu. Atgādina, 
ka ir pie kā vērsties, piesaukt, 
aicināt savā ikdienas dzīvē. Tās 
palīdz pastāvēt ticībā, stiprina 
to, un man tas ir svarīgi. 

Novembrī atsaucos inicia-
tīvai lūgties lūgšanu ķēdē par Madonas 
dekanāta ģimenēm. Caur svētā Jāzepa 

litāniju lūdzos svētā Jāzepa aizbildniecī-
bu. Jau pirmajā lūgšanu nedēļā mans vīrs 
pastāstīja par brīnumiem, ko piedzīvojis. 

Darot darbus pie automašīnas, 
viņam tie veikušies apbrīnojami 
labi. Visas detaļas, kas konkrē-
tajā brīdī bija nepieciešamas, 
atradās, un tieši tik, cik nepie-
ciešams, nekā lieka! Arī veicot 
citu darbu, vīrs bija pārsteigts 
par precīzo iznākumu un teica, 
ka radās sajūta – tās nav viņa 
rokas, kas to paveikušas! „Es 
vienkārši skatījos un brīnījos,” – 
sacīja mans vīrs. 

Slava un pateicība Dievam 
par svēto Jāzepu kā ģimeņu 
aizbildni! Slava un pateicība par 
uzklausītajām lūgšanām, brīnu-
miem, svētību, palīdzību! Lai 
Dievs caur svētā Jāzepa aizbild-
niecību svētī, sargā, stiprina ģi-
menes, īpaši vīriešus kā ģimeņu 

stipros balstus! Āmen!
Ivanda Birzniece        

SVĒTĀ JĀZEPA PALĪDZĪBA ĢIMENEI

Emīlija. Es lūdzu, lai Dievs Adventa lai-
kā cilvēkiem dāvā mīlestību un prieku. Lai 
visi būtu veseli. Šajā laikā es apņe-
mos būt jauka pret citiem.  Jēzum 
dzimšanas dienā es uzdāvinā-
šu lūgšanu, jo Jēzum patīk,   
ka par Viņu domā. 

Mārtiņš.  Mīļais Jēzu!  Pal-
dies Tev par to, ka man ir ģi-
mene un ka viss mums ir labi, 
ka mums ir ēdiens.  Es vēlos, lai 
Adventa laikā es būtu centīgs sko-
lā, lai klausītu vecākus un negribētu darīt 
pāri nevienam. Jēzum dzimšanas svētkos 

gribu uzdāvināt mieru, jo Dievs pasaulē 
mieru visiem vēlas. 

Lūkass.  Mīļais Jēzu!   Es pateicos 
Tev par to, ka mana ģimene ir 

vesela.  Adventa laikā es vē-
los būt priecīgs. Palīdzi būt 
draudzīgam un jautram.  Es 
apņemos būt laipns pret ci-
tiem.  Āmen.  Ziemassvētkos 

Jēzum es gribētu uzdāvināt 
prieku un draudzību, jo Jēzus arī 

mums ir palīdzējis.
Sagatavoja Mārīte Indriksone  

un Aija Mālniece

SVĒTDIENAS SKOLAS BĒRNU LŪGŠANA

Agrita. Adventa laikā apņemos dzīvot 
sadraudzībā ar ģimeni. Visu labo no sevis 
dāvāt Jēzum.

Beatrise. Apņemos būt draudzīga, 
pieklājīga, centīgi mācīties.

Bernadete. Klausīšu vecākus un vi-
ņiem palīdzēšu, iepriecināšu ģimeni un 
pārējos, dziedāšu garīgas dziesmas un 
lūgšos.

Sabīne. Apņemos turēt lielākā kārtībā 
savu istabu un mantas apkārt.

Vanesa. Lūgšu Dievu par savu ģime-
ni, skolotājiem, klasesbiedriem. Palīdzēšu 
taisīt ēst, uzkopt un iepriecināšu tuvinie-
kus ar labu uzvedību. Apņemos labāk mā-
cīties, būt priecīgāka un iepriecināt citus.

Sagatavoja  
Palmīra Gailīte

SVĒTDIENAS SKOLAS BĒRNU APŅEMŠANĀS 

Pat ja šobrīd koncentrējam savas 
sirdis Adventa laikam, kas nes atjauno-
šanos, ciešākas attiecības ar Jēzu, nebi-
jušas atklāsmes un žēlastību, nekur tālu 
nav Kristus dzimšanas svētki un Jaun-
gada svinības. Dievs mūs aicina caur 
Svētajiem Rakstiem: „Esiet priecīgi 
vienumēr!” (1Ts 5,16) Tālāk sekos 
ierosinājumi, kas var piepildīt 
un izkrāšņot svētkus.

Pirmais, kas nāk prātā, ir 
kārtīga pateicības lūgšana De-
besu Tēvam par visu gadā pie-
dzīvoto. Ir vērts atsaukt atmiņā 
skaistākos piedzīvojumus, piepildī-
tos sapņus, tuvo cilvēku klātbūtnes no-
zīmīgumu, brīnumus, rūdījumu, garīgo 
izaugsmi, materiālās dāvanas, panāku-
mus, veselību un daudz ko citu. Jautrī-
bai ierosinu uzspēlēt spēli. Viena ideja ir 
ietīt jautājumus dzijas kamolā un tad uz 
apli tos ritināt vaļā un atbildēt. Jautājumi 
var būt tematiski par ziemu un svētkiem 
vai vienkārši izzinoši. Smieklus radīs arī 
mēmā šova spēlēšana ziemīgās noskaņās 
vai šim laikam piemērotu dziesmu minē-
šana pēc īsa fragmenta noklausīšanās. 
Skanīgiem svētkiem vienmēr laba ideja ir 
sapulcēties slavēšanas vakaram vai bau-
dīt skaistu mūziku. Tiem, kas vēlas laiku 

pavadīt dabā, bet parastas pastaigas jau 
apnikušas, iesaku doties uz mežu un at-
stāt piemērotus kārumus tā iemītniekiem. 
Vēl ideja, kā var trenēt savu sirds muskuli, 
darot labu, ir piparkūku, pīrādziņu paga-
tavošana, lai iepriecinātu līdzcilvēkus, 

kas šajos svētkos būs vieni. Mana 
vairākus gadus izkoptā tradīcija 

ir 1. janvārī rakstīt sev vēstuli, 
ko parasti atveru 31. decem-
brī. Rindiņās ierakstu mīļus un 
uzmundrinošus vārdus, kā arī 

vīziju, kur vēlētos būt pēc gada. 
Lasot vēstuli pēc gandrīz 12 mē-

nešiem, mani pārņem patiesi kņu-
dinoša sajūta, jo apzinos pārmaiņas gan 
sevī, gan dzīvē kopumā, un tas liek at-
skārst, ka nemitīgi maināmies un ir vērts 
ticēt, cerēt un mīlēt. Vēl aizvien neliekas 
muļķīgi izmantot tieši jaunā gada sākumu 
kā iespēju mainīties uz labo pusi, pamai-
not ieradumus, ieviešot jauninājumus ik-
dienas rutīnā, izsapņojot sapņus, saraks-
tot mērķus.

Manuprāt, svarīgākais ir cilvēki, ar ko 
kopā dalāmies savā priekā un baudām 
īpašos mirkļus. 

Vēlu mums visiem mierpilnu un brīnu-
mainu šo laiku!

Linda Kaščuka



14 15

Gaida praktisku rīcību „Tas Kungs nes tiesu tautām!”

Svētdienas EvaņģēlijsSvētdienas Evaņģēlijs
19. decembris 26. decembris

2. janvāris 9. janvāris

(Lk 3, 15-16.21-22) (Lk 2, 22-40)

(Lk 1, 39-45) (Lk 2, 41-52)

EŅĢEĻA VĒSTS. UZDEVUMS MĪKLU MINĒTĀJIEM 

Naktī uz 17. novembri ugunsgrēks iz-
postīja madonietes Egijas dzīvesvietu. 
Māmiņa un viņas trīs mazie bērni ir palikuši 
bez savas mājas un iedzīves. Lai arī piedzī-
votas patiesas šausmas, cilvēki fiziski nav 
cietuši. Egija ir Madonas katoļu draudzes 

locekle, un draudze jau ziedojusi viņas 
atbalstam. Ja esi gatavs atbalstīt Egiju arī 
Tu, ziedojumu var pārskaitīt uz Egijas Kuš-
neres kontu LV04HABA0551030133771 ar 
norādi, ka tas ir ziedojums ugunsnelaimē.

Redakcija

UGUNSNELAIMĒ CIEŠ ĢIMENE AR BĒRNIEM

Lai uzzinātu, ko eņģelis Gabriēls teica 
Jaunavai Marijai (sal Lk1,26-37), atšifrē un 
ieraksti tekstā trūkstošos burtus, atbilsto-

ši kvadrātos norādītajiem cipariem un ie-
krāsotajiem stūrīšiem! 

Palmīra Gailīte

apciemoja Mariju un pavēstīja, ka viņai bērns un bērnu jānosauc par Jēzu.

Bērns, kas dzimis, būs

Eņģelis pateica Marijai, ka viņas

Elizabetei arī būs bērniņš. 

Pēc tam eņģelis apciemoja

un pateica, ka Jēzus cilvēkus no

Tāpēc jau Jēzus nāca uz

lai par mūsu

. 

,

. 

. 
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„KĀPT KALNĀ” 
Izdevuma redakcija: draudžu priesteri;  
Inese Elsiņa, Mārīte Kampāne, Dāvis Ozoliņš,  
Diāna Lozko, Palmīra Gailīte, Ginta Ābeltiņa.
Uz vāka – Ingunas Jankovskas zīmējums.

Lappušu nosaukumos – citāti no 7. psalma.  
Makets: Aina Pidika. Iespiests: SIA „Erante”.
Vēlamais ziedojums par izdevumu, sākot no 0,50 EUR.

Ikdienā noderīgas saites: 
„Radio Marija”; katolis.lv; „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”. 

Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte

Pateicība visiem, kas ziedojat! Izmantojiet arī turpmāk iespēju ziedot baznīcu uzturēšanai 
un komunālo rēķinu segšanai. Ziedojumus sūtīt uz dekanāta draudžu kontiem!

VELTĪŠANĀS LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JĒZUS SIRDIJ

Madonas Kristus Karaļa  
draudze
Prāvests priesteris Māris Ozoliņš (t. 29191335) 
Konts: LV19UNLA0095132107450
Mājaslapa: www.madonasdraudze.lv

Alūksnes Svētā Bonifācija  
draudze
Prāvests priesteris Ingars Stepkāns  
(t. 29479873)
Konts: LV51UNLA0050000623546 

Gulbenes Vissvētākā  
Sakramenta draudze
Prāvests priesteris Pāvils Kamola (t. 27464820)
Konts: LV49PARX0012759900001
Mājaslapa: www.gulbenes.rkd.lv

Jaunkalsnavas draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs  
(t. 29559299)

Lubānas Svētās Ģimenes  
draudze
Prāvests priesteris Māris Ozoliņš  
(t. 29191335)

Cesvaines Vissv. Jaunavas Marijas  
Bezvainīgās Sirds draudze
Prāvests priesteris Māris Ozoliņš (t. 29191335) 
Konts: LV44HABA0551033034903
Mājaslapa: www.cesvainesbaznica.lv

Ērgļu Svētā Krusta draudze
Prāvests priesteris Arnis Maziļevskis  
(t. 29397048)

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas 
draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs  
(t. 29559299) 
Konts: LV83HABA0551036163033 
Mājaslapa: www.plavinudraudze.lv 

Jēzu, mēs zinām, ka Tu esi lēnprātīgs 
un par mums esi atdevis savu Sirdi. 
Tava Sirds ir kronēta ar ērkšķu 
un mūsu grēku kroni. Mēs zi-
nām, ka arī šodien Tu lūdz par 
mums, lai mēs neietu pazu-
šanā. Jēzu, atceries mūs, kad 
krītam grēkā! Dāvā mums žē-
lastību, lai mēs mīlētu cits citu, 
pateicoties Tavai Vissvētajai Sir-
dij. Lai cilvēku vidū izzūd jebkāds 
naids. Atklāj mums savu mīlestību! 
Mēs visi Tevi mīlam un vēlamies, lai Tu mūs 

pasargātu no grēka ar savu Labā Gana Sir-
di. Ienāc ikvienā sirdī, Jēzu! Klauvē, 

klauvē pie mūsu sirds durvīm. Esi 
pacietīgs un neatlaidīgs. Mēs 
joprojām esam noslēgušies, jo 
tā arī neesam līdz galam sa-
pratuši Tavu gribu. Neatlaidīgi 
klauvē pie mūsu sirds durvīm! 
Dāvā mums žēlastību, labais 

Jēzu, lai mēs Tev atvērtu savu 
sirdi kaut vai tad, kad atceramies 

Tavas ciešanas, kuras Tu panesi mūsu 
labad. Āmen.


