Madonas dekanāta – Alūksnes, Cesvaines,
Ērgļu, Gulbenes, Jaunkalsnavas, Lubānas,
Madonas, Pļaviņu Romas katoļu draudžu –
izdevums
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„Marijas mātišķība žēlastības
dāvāšanas norisē nepārtraukti turpinās.
Pēc uzņemšanas debesīs Viņas loma
pestīšanas darbā nebeidzas: ar saviem
nemitīgajiem aizlūgumiem Viņa turpina
mums izlūgt dāvanas, kas nodrošinātu
mūsu mūžīgo pestīšanu. (..)
Tāpēc Vissvētākā Jaunava Marija
Baznīcā tiek piesaukta
kā Aizstāve, Aizbildinātāja,
Palīgs un žēlastības
Vidutāja.”
(sal. KBK 969)

Priestera vēstule

BŪT APUSTULIM
Vārds „apostolein” grieķu valodā nozīmē „sūtīt”. Vārds „aicinājums” savukārt nāk
no latīņu vārda „vokāre”, kas burtiski nozīmē „saukt”, „aicināt”, „saukt vārdā”. Evaņģēlijā mēs varam lasīt: „Un Viņš, uzkāpis
kalnā, aicināja pie sevis tos, kurus pats vē
lējās; un tie pienāca pie Viņa.
Un Viņš iecēla divpadsmit, lai
tie ar Viņu būtu un lai sūtītu
tos sludināt.” (Mk 3 13-14) Divpadsmit apustuļu aicinājums
tātad ir ļaut sevi sūtīt, arī –
būt sūtņiem.
Kādā veidā divpadsmit
mācekļu grupa saņem savu
aicinājumu saskaņā ar evaņģēlistu Lūkasu? „Bet tanīs
dienās notika, ka Viņš uzgāja
kalnā Dievu pielūgt; un Viņš
visu nakti pavadīja, lūdzot
Dievu. Un Viņš, dienai austot,
sasauca savus mācekļus un
izvēlējās no viņiem divpadsmit, kurus no
sauca par apustuļiem.”(Lk 6, 12-13)
Ielūkosimies, ko attiecībā uz aicinājumu Svētie Raksti mums atklāj Vecajā Derībā. Kad Amacija vēlas aizsūtīt Amosu, lai
viņš sludinātu Jeruzalemē drīzāk, nekā pie
Bēteles svētnīcas, kas pieder Izraēla ķēniņam, kurš jau ir atdalīts no Jūdas ķēniņa,
viņš saka: „Tu, redzētāj, celies un bēdz uz
Jūdas zemi! Ēd tur savu maizi un tur pravie
to! Bet Bētelē tu ilgāk vairs nedrīksti pravie
tot, jo tā ir ķēniņam svēta vieta, un tur ir arī
ķēniņa valsts galvenā mītne!” Amoss atbild
Amacijam: „Es neesmu pravietis, arī ne pra
vieša dēls, nedz arī kādas pravieša skolas
audzēknis, es esmu gans, kas audzē meža
vīģes, Bet Kungs paņēma mani no ganāmā
pulka un sacīja man: Ej un uzstājies kā pra
vietis pret manu Izraēla tautu.” (Amosa 7,
12-15) Ir skaidrs, ka Amoss neizvēlējās pravieša aicinājumu, viņš pat nejutās spējīgs
būt pravietis. Dievs viņu paņēma no viņam
piederošo vīģes koku vidus, no viņa aitām
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un aizsūtīja, lai viņš sludina.
Pirmais secinājums attiecībā uz aicinājumu tātad ir sekojošs: tas nāk vienīgi no
Dieva un ir pilnā mērā Dieva iniciatīva. Tas
nav mūsu izvēles rezultāts, nav mūsu nopelnu sekas, tā nav arī kāda iekšējā balss,
kas mūs vada uz vienu vai
otru aicinājumu, mēs nekādā
mērā arī neesam šī aicinājuma īpašnieki jeb – citiem vārdiem – tas nepieder mums.
Kungs pats dod aicinājumu.
Atklāsmes pilnību attiecībā uz aicinājumu atrodam
Jaunajā Derībā. Apustuļa
Pāvila Vēstulē efeziešiem,
himnā, kurā Pāvils ļoti dziļi
runā par aicinājuma būtību, mēs lasām: „Lai slavēts
mūsu Kunga Jēzus Kristus
Dievs un Tēvs, kas mūs Kris
tū ir svētījis ar visāda veida
garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms
pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu
svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā.”
(Ef 1, 3-4) Pirms pasaules radīšanas, pirms
mēs esam eksistējuši, pirms mums bija šādas vai tādas iedzimtības vai īpašības Dievs
mūs ir izvēlējies. Mēs esam aicināti, un tas
attiecas uz visu kristīgo kopienu, ne vairs
tikai uz vienu pravieti kā Amoss, ne vairs
tikai uz divpadsmit Apustuļiem kā Evaņģēlijā. Tēvs mūs Kristū ir izvēlējies jau pirms pasaules radīšanas un kāpēc izvēlējies, kāpēc
aicinājis? „Pēc savas gribas labā nodoma
Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa
bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa
žēlastībai no augstumiem, ar ko Tas mūs ap
veltījis Savā mīļotajā Dēlā.” (Ef, 5-6)
Sākotnējāks par pravieša aicinājumu,
apustuļa aicinājumu, priestera aicinājumu, ir aicinājums, kuru saņemam kristībā.
Dievs mūs aicina būt par Viņa bērniem, un
tas ir pamats mūsu garīgajai dzīvei.
Priesteris Māris Ozoliņš

„To redzēdami, priecāsies taisnie, un visai nelietībai jātur mute.”

PREZIDENTS AR KUNDZI GODINA
PRIESTERI–MOCEKLI VLADISLAVU LITAUNIEKU
Jau vairāk nekā divus gadus darbojas
iniciatīvas grupa priestera–mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikācijas lietas ierosināšanas veicināšanai. Tajā apvienojušies
dažādu profesiju pārstāvji no
daudzām Latvijas vietām, kuri,
iesaistoties un
piesaistot arī citus interesentus,
īstenojuši virkni
pasākumu,
lai
arvien lielāks cilvēku skaits visā
pasaulē uzzinātu
par priesteri Litaunieku, sadzirdētu viņa dzīves
un moceklības
liecību un tādējādi veicinātu viņa beatifikācijas lietas ierosināšanu.
2021. gads nesis ļoti duālus notikumus
Latgales priestera–mocekļa beatifikācijas
uzsākšanas lietā. Viena no grupas regulārām aktivitātēm ir grāmatas „Priesteris un
moceklis Vladislavs Litaunieks – Kristus
kviešu grauds” dāvināšana. Šogad apritēja 80 gadu kopš priestera–mocekļa nāves, tādēļ šādu dāvinājumu ar pavadvēstuli saņēma arī Valsts prezidenta kundze
Andra Levite. Jo īpaši liels prieks bija ziņa,
ka Valsts prezidents ir nolēmis apmeklēt
priestera kapavietu Višķos. 2021. gada
15. augusts kļuva par vēsturisku dienu,
jo Valsts prezidents Egils Levits (attēlā)
priesteri–mocekli pieminēja arī savā svētku uzrunā Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētkos, kā arī pēc
tam devās uz Višķiem, lai noliktu ziedus
un pagodinātu viņa piemiņu. Pirms gai-

dāmās vizītes Višķu pašvaldība sadarbībā ar Višķu Svētā Jāņa Kristītāja draudzi
renovēja kapavietu, un tagad tā ieguvusi
krietni cienījamāku izskatu. 15. augusta
vakarpusē Višķos, lai būtu
klāt vēsturiskajā
brīdī, bija pulcējušās gandrīz
simts personas,
apliecinādamas
prie stera–mocekļa V. Litaunieka dzīvo piemiņu
tautā.
Svētku
noskaņu radīja
draudzes koris,
izvietotie karogi. Gan oficiālajā uzrunā, gan
vēlāk personīgā
sarunā Valsts prezidents minēja, ka par
priestera–mocekļa V. Litaunieka lietu runājis Vatikānā, savukārt Valsts prezidenta kundze –, ka ir izlasījusi grāmatiņu, un
priestera dzīvesstāsts viņu ļoti uzrunājis.
Aicināja turpināt aktivitātes, lai Litaunieka kandidatūra arī oficiāli tiktu izvirzīta
beatifikācijai, taču vienlaicīgi atzina, ka
tā ir Latvijas katoļu baznīcas lieta, kurā
lēmumus var pieņemt tikai baznīcas atbildīgās amatpersonas. Viesiem bija iespēja
iepazīties ar Višķu baznīcu un izstādi par
priesteri–mocekli V. Litaunieku.
Diemžēl atbildīgās Latvijas Romas
katoļu baznīcas amatpersonas no Rēzeknes–Aglonas diecēzes uzskata, ka lietas
oficiālai ierosināšanai pat diecēzes līmenī
nav pamata. Šādai nostājai nepiekrītam,
taču to ietekmēt nespējam. Iniciatīvas
grupa un plašs citu personu loks, tai skaitā baznīcas pārstāvji no citām diecēzēm,
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Notikums draudzē
joprojām uzskata, ka ir pamats rosināt lietu beatifikācijas procesa uzsākšanai, tādēļ
turpinām iesāktās aktivitātes, lai kaut pēc
5, 10 vai vairāk gadiem šāda lieta tiktu ierosināta. Mums bieži vaicā, vai vērts turpināt, ja reiz, acīmredzot, šobrīd tas nenotiks; uz ko atbildam, ka mūsu katra rīcība
ir atbilde priesterim–moceklim V. Litauniekam un viņa likteņbiedriem uz mūžīgo
jautājumu, vai bija vērts mirt par saviem
ideāliem? Mūsu rīcība ir atbilde tās paaudzes jautājumiem. Vai es personīgi izdarīju visu, lai arī iestātos par šiem ideāliem...?
Nobeigumā jāuzsver, ka bija jāpaiet
80 gadiem, lai taisnība uzvarētu. Kad
1941. gada vasarā priesteris–moceklis
Vladislavs Litaunieks nostājās pret ateistisku režīmu un atdeva savu dzīvību mo-

ceklībā par Kristu, diezin vai viņš varēja
iedomāties, ka pēc 80 gadiem uz viņa
kapa ziedus brīvā un neatkarīgā Latvijā,
pateicoties par nesto upuri, noliks Latvijas Valsts prezidents...
Vēlamies pateikties ikvienam, kurš
jebkādā veidā sniedzis atbalstu priestera–mocekļa V. Litaunieka beatifikācijas
uzsākšanas lietas veicināšanā un aicinām
turpināt lūgties, apmeklēt priestera kapavietu un iesaistīties. Par svēto Latvijai, un
lai priesteris Vladislavs aizlūdz par mums
visiem!
Priestera–mocekļa
beatifikācijas procesa
uzsākšanas veicināšanas
grupas vārdā –
Līga Irbe

ATZIŅAS NO SVĒTCEĻOJUMA
„GULBENE–AGLONA”
Inese Timule: – Šī gada svētceļojuma jo daudzviet ceļa malā bija tikai zāle vai
atziņas man sakārtojas ziedu pušķī kā ļoti maz puķu. Zieds pa ziedam, un Rožuikonā. Ja es gleznotu, tad tā būtu klusā kroņa lūgšanas noslēgumā skatījos uz salasīto, brīnoties, cik dažāds,
daba ar pļavu ziediem, kurus
cik bagāts tas ir. Neticami,
lasīju, ejot un lūdzoties, un
bet tieši tas man lika ieraudziedot Rožukroni. Reizēm
dzīt, cik dažādi mēs esam
pat varēju iztēloties, kā šie
arī svētceļojumā pie Aglonas
lūgšanu nodomi uzzied, bet
Dievmātes un uz mūžību…
jo īpaši tie iemirdzējās dzieSavākti kopā skaistā pušķī
dot.
Dievmātes godam, Dieva roViss sākās ar iedvesmu
kās esam tik unikāli, tik apdālūgties par saviem izlozētavināti un skaisti. Pušķis man
jiem sargeņģeļiem/apsargālika atcerēties svētās Mazās
jamajiem, taču ne vienmēr
Terēzes domu: „Man nav citu
viņi paši varēja iet un lūgties
līdzekļu, kā Tev apliecināt
kopā ar grupu. Tāpēc radās
Ineses Timules zīm.
savu mīlestību, kā vien kaisīt
doma Rožukroņa laikā veidot
pušķi, kas būtu gan kā fiziska zīme, gan ziedus, tas ir, nelaist garām ne vismazāko
garīga norāde lūgšanai. Puķu pušķi at- upuri, nevienu skatienu, nevienu vārdu, iz
devu viņiem caur palīgiem. Ziedus plūcu mantot visas vismazākās lietas, darot tās ar
pa vienam tā, lai neviens neatkārtotos. mīlestību... Es gribu ciest aiz mīlestības un
Kādā brīdī tā likās kā neiespējamā misija, pat izjust prieku aiz mīlestības. Tā es kaisīšu
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„Viņš ieveda viņus iecerētajā ostā.”

ziedus Tava troņa priekšā, un nebūs nevie
na zieda, ko es atrastu savā ceļā, un neliktu
nobirt tā ziedlapiņām Tev... Un tad, kaisot
savus ziedus, es dziedāšu (vai gan varētu
raudāt, darot ko tik priecīgu?). Es dziedāšu
pat tad, ja man nāksies plūkt savus ziedus
ērkšķu vidū, un, jo ērkšķi būs garāki un asā
ki, jo mana dziesma būs skanīgāka.”
Gatis Pujāts: – Man patika, ka svētceļojumā ik dienas pa ceļam varēja redzēt
tik daudz baznīcu un katra no tām atšķīrās, bija skaistas altārgleznas, dažādas
kolonas, senlaicīgas, vecas lietas. Bija
prieks par labi pavadīto laiku kopā ar jaukiem cilvēkiem – gan pazīstamiem, gan
ne tik ļoti zināmiem. Patika priestera Pāvila vadītās konferences.
Sandra Liepiņa: – Svētceļojumā uz
Aglonu devos kopā ar meitu Saniju. No
paša gājiena iesākuma netikām, jo man
bija jābūt darbā. Pievienojāmies pa ceļam
un nogājām 93 kilometrus. Svētceļojumā
devāmies pirmo reizi, un tas mums ļoti
patika. Katrai bija savi nodomi, ko nest

Dievmātei uz Aglonu, un garo ceļu arī
paveicām. Prieks un laime, ko, tiekoties
ar Mariju Aglonas bazilikā, redzēju Sanijas acīs, bija neizmērojams. Un tas bija arī
mans laimes mirklis. Nekad iepriekš meitas acīs tādu starojumu nebiju redzējusi.
Kopīgi pavadītajā ceļā un laikā mēs ieguvām daudz – gan savai garīgajai izaugsmei, gan attiecībām – jaunus draugus.
Pēc šī gājiena esam vēl spēcīgāk nostiprinājušas savu ticību un mīlestību, esam
garīgi augušas, jo bija lietas, par ko līdz
tam nezinājām. Ceļš mūs nenogurdināja,
to nogājām bez grūtībām. Sanija jau gatavojas nākamajam gadam, svētceļojumā
viņa vēlas iet no sākuma līdz beigām. Gatavo jau sarakstu ar lietām, ko vajadzēs
ņemt līdzi.
Liels paldies mūsu priesterim Pāvilam
un ceļabiedriem! Tas tiešām bija skaists
un vērtīgi pavadīts laiks. Un nekas nevar būt tik spēcīgs, kā vienotas lūgšanas
kopā. To grūti aprakstīt, tas jāizdzīvo visa
gājiena garumā. Mēs noteikti iesim vēl!

5

Atjauno garīgo dzīvi

SVĒTCEĻOJUMA „MADONA–AGLONA” ATSPULGI
Agnese Liepiņa: – Svētceļojumā vēlreiz piedzīvoju to, ka, ejot kopā ar saviem
četriem bērniem un uzņemoties rūpes
par viņiem, mājās atgriezos atpūtusies
un piepildīta. Dievs izkārtoja brīžus, noņemot ratus (kāds pieteicās tos pastumt)
un bērnus (tie bija grupā starp saviem
draugiem). Biju brīva sadzirdēt konferences vārdus, kuri
ļoti tieši „trāpīja”
attiecīgajā sirds
noskaņojumā un
dvēseles
jautājumos. Lai arī iepriekš
domāju,
ka ticība, cerība
un mīlestība ir tikumi, par kuriem
viss it kā ir zināms, sapratu, ka
tajos var pieaugt
un iet dziļumā.
Kad atgriezāmies
mājās, noskatījos
dokumentālo filmu „Dievmātes
noslēpums rentgena staros”. Tajā minēts, ka Dievmātes
rokās attēlotā roze ar trim ziediem simbolizē tieši šos trīs dievišķos tikumus –
ticību, cerību, mīlestību. Tas likās zīmīgi.
Priecājos par visiem grupas bērniem –
nākamo svētceļnieku paaudzi.
Valentīna Ločmele: – Svētceļojums
bija bagāts it visā: lūgšanās, dziesmās,
kristības atjaunošanā, bērnu kuplajā skaitā. Priestera Māra katehēžu stiprināti,
sadraudzībā izdzīvojām svētceļojuma laiku. Droši mērojām ceļu, jo par maršrutu,
naktsmītnēm un ēdināšanu bija gādāts.
Svētceļnieku grupa bija lieliska, draudzīga un izpalīdzīga. Visās svētceļojuma
dienās bijām vienoti garā un kalpošanā.
Šo vienotību novērtēja arī ģimene, kura

6

pirmo reizi svētceļoja ar mūsu draudzi.
Visus, kuri sajutām aicinājumu dalībai
svētceļojumā, vienoja vēlme būt ceļā. Kā
skan L. Kursītes-Patašas dziesmā: „Mēs
taču ejam kopā, mēs taču ejam ar Kungu,
lai ar to mums pietiek.”
Svētceļojumā katra diena bija neikdienišķa, tas bija svētku laiks. Pie Vidsmuižas
Svētā Gara baznīcas grupu sagaidīja prāvests
Aivars
Kursītis
un Māris Ozoliņš. Šis brīdis
atsauca atmiņā
citu svētceļnieku
sagaidīšanu, kad
pirms daudziem
gadiem draudzes
pārstāvji ar valsts
un procesijas karogiem Madonas
pierobežā sagaidīja svētceļniekus no Cēsu un
Valmieras draudzēm. Jauki, ka
sagaidīšanas tradīcija turpinās. Tuvojoties Aglonas bazilikai, mums uzgavilēja
mūsu pašu draudzes cilvēki.
Sintija Paegle: – Ticēt, cerēt, mīlēt – šie vārdi caurvij svētceļojumu, kurš
atmiņā paliks ar pašaizliedzīgu tuvākmīlestību, milzīgu žēlastību un prieku pat
pamatīgā lietusgāzē! Rīta un vakara lūgšanas, katehēzes, Svētās Mises, slavēšana un dalīšanās pabaroja un ielīksmoja
dvēseli.
Pārbaudījumus kāju pēdām dziedēja
Vivitas rūpes; smeldzošo muskuļu izstaipīšana Līgas vadībā ļāva aizmirst par nogurumu; par barību ķermenim un citām
organizatoriskām lietām nenogurstoši
rūpējās Jānis ar saviem lieliskajiem palī-

„Viņi lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību.”
giem. Paldies Dievam par piedzīvoto, jo
viss ir dāvana!
Vivita Vecozola: – Ticība, cerība un
mīlestība kā bizē savijās ar ceļu un 52
personību kopā būšanu. Lai varētu apcerēt, slavēt, raudāt un priecāties, lai
varētu tuvoties ne tikai galamērķim, bet
jaunu ceļu sākumiem, ne tirgojoties ar
Dievu, bet mīlestībā, visu nepieciešamo
grupai nodrošināja tās garīgā vadība

un pamatvajadzību nodrošinātāji. Man
svētceļojums ir dzīves nepieciešamība,
iespēja veldzēt slāpes pēc Dieva klātbūtnes. Kā lai uzrakstu pateicību, ko
jūtu? Tajā ir gan lauki, varavīksne, gan
slavēšana, psalmi, kas atbalsojās baznīcu velvēs, gan miers, kas pārņēma prātu
un sirdi, kad Dieva Dēla rokās liku to, ko
nevarēju panest. Es nespēju uzrakstīt pateicību, ko jūtu.

VAI TU DARĪTAJAM PIEŠĶIR
KONKRĒTU NODOMU?
Ticībā savas lūgšanas nesam Dieva
priekšā, uzticot Viņam savas un līdzcilvēku vajadzības, kā arī dažādas dzīves
situācijas. Taču tas noteikti nav
vienīgais veids, kā vērsties pie
Debesu Tēva. Protams, tādi
visaugstākie brīži, kad esam
ciešā vienotībā un lūgšanā ar
Kungu, manuprāt, ir pasūtot
Svētās Mises nodomu vai pieņemot Vissvētāko Sakramentu
konkrētos nodomos, kā arī pavadot laiku adorācijā.
Atceroties savu svētceļojumu pie Aglonas Dievmātes, šoreiz manu sirdi uzrunāja doma, ka arī šo ceļu mēs ejam kādā
konkrētā nodomā, sastopoties ar nogurumu, nespēku un pieņemot gan ceļa grūtības, gan līdzcilvēku dažādos raksturus.
Svētceļojumā piedzīvojam daudz skaistu
brīžu un Dieva žēlastības pieskārienu.
Vai ir iespējams šādu ticības praksi
turpināt savā ikdienā arī pēc svētceļojuma, to savā ziņā pagarinot? Esmu dzirdējusi no priesteriem par slimības ciešanām
vai vecuma nespēku, ka to var upurēt
Dievam ar nodomu. Tāpēc ne tik sen savā
ziņā biju pārsteigta, kad tiku aicināta veikt
kopīgu skrējienu kā pateicību Dievam par

svētceļojumā saņemto žēlastību.
Kopš šīs pieredzes cenšos ko līdzīgu
praktizēt arī ikdienā, veicot savus pienākumus vai kādas sportiskas aktivitātes. Vienmēr tām pievienoju
noteiktu nodomu vai pateicību
Dievam. Ieraugu, ka caur to
pati darbošanās iegūst pavisam citu vērtību, kā arī manu
attieksmi, īpaši situācijās, kad
ir grūti saņemties veicamajiem
uzdevumiem vai nepatīkamiem
mājas darbiem. Šai ziņā darbību
loks ir plašs, ja vien ļaujam vaļu iztēlei,
sākot no trauku mazgāšanas līdz diplomdarba rakstīšanai un citām lietām, kas
prasa mūsu prāta vai fizisko piepūli.
Pēdējā laikā vairāk piedomāju, nodomus veltot tieši draudzes vajadzībās –
saistībā ar Madonas baznīcas ēkas atjaunošanu, kā arī Dievmātes sirds nodomos.
Dievs darbojas un nebeidz pārsteigt,
protams, ne vienmēr ir redzama atgriezeniskā saite mūsu upuriem. Tomēr uzticīgi
iesim uz priekšu – būsim atvērti lūgšanai
gan klusumā, gan vārdos, kā arī aktīvai
lūgšanai darbībā!
Mārīte Kampāne
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Draudzes locekles stāsts

ATMIŅAS PAR GADIEM ALŪKSNES BAZNĪCĀ
Ar skaidru sirdi, mīļu prātu, vislabāka- bija pirmais priesteris mūsu jaunajā bazjiem nodomiem gribu uzrakstīt atmiņas nīcā, tāpēc viņam viss bija jāsāk no sākupar mūsu mīļās Alūksnes Sv. Bonifācija ma: jāpulcina izklīdusī draudze, jākārto
Romas katoļu baznīcas 20 gadu darbību.
baznīcas telpas, jāorganizē neskaitāmi
Kopš vidusskolas laika, kad aizgāju no darbi baznīcā un ārpus tās. Bija jādara
mājām studēt, pēc tam strādāt, mainī- daudz, un priesteris Andžejs ar lielu entujās dzīves apstākļi
ziasmu visu darīja.
un garīgās vides
Viņam radās palīgi
veids. Mana garīno draudzes un
gās dzīves sistēma
sabiedrības vidus.
saira, vairs nebija
Veicināja
savas
baznīcas.
vienotību draudzē
Tad pēc gadiem atjaunoju pastāvīgas
Baznīca man
(bet retas) attiecīuzreiz iepatikās un
bas ar draudzi Cēkļuva mīļa kā laba
sīs. Kad uzzināju –
māmuļa. Iepazinos
Alūksnē būs sava
ar Klāru, Sandru,
katoļu baznīca, biju
Ausmu, Anastasiju
bezgala priecīga.
un citām draudzes
Atceros, kā gaidīloceklēm,
kuras
ju jaunās baznīcas
ir mīļas joprojām.
iesvētīšanas dienu.
Ļoti gribējās ieAtbraucu no Trapekļauties draudzes
nes ar autobusu, tā
dzīvē un darbobailīgi iegāju baznīties, bet dzīvoju
cā un nezināju, kur
Trapenē (arī tapalikt. Cilvēku bija
gad) un nokļūt līdz
ļoti daudz. Kaut kā
Alūksnei varu tikai
atradu vietu otrajā Raksta autore Broņislava kopā ar draudzes
ar Cēsu autobusu.
solā baznīcas krei- loceklēm Medžugorjē. Broņislava – pirmā
Tāpēc bieži ir nesajā pusē. Gribējās no kreisās.
ērti no draudzes,
tuvāk altārim, lai
ka tikpat kā nemaz
visu redzu un dzirdu. Svētās Mises laikā nevaru veikt kādus pienākumus. Pēdējā
izjutu dvēseles mieru un iekšējo prieku, laikā veselības un vecuma (87 gadi) dēļ
likās – pats Jēzus Kristus ir manā sirdī un nevaru vispār nokļūt uz baznīcu. Jūtos
tuvumā. Bet Viņš taču tur arī bija!
vainīga gan draudzes, gan prāvesta, gan
Mūs iepazīstināja ar prāvestu Andžeju Dieva priekšā.
Keziku, draudzes garīgās dzīves vadītāju.
Prāvesta Andžeja laikā draudze noSavā ziņā bija vienalga, kas būs draudzes stiprinājās, mēs cienījām un mīlējām
gans, jo viņš ir Dievam tuvs cilvēks un es mūsu priesteri. Draudzē darbojās Mariviņu cienīšu, ar bijību un pazemību mīlē- jas Leģiona māsas un lūdzējas, svētdiešu, kā cilvēku, kurš vada draudzes garīgo nas skola, koris. Daļa draudzes 14. un 15.
dzīvi pa Dieva ceļiem. Priesteris Andžejs augustā braucām uz Aglonu. Pirmajos
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„Tuksnesi Viņš atkal pārvērš par ūdens dīķi un sausu zemi par avoksnainu.”
gados bija daudz braucēju – pilns lielais
autobuss. Vēlāk cilvēki brauca mašīnās,
ar ģimenēm. Notika dažādi skaisti un noderīgi pasākumi, kuri veicināja vienotību.
Domas nenovirzījās
no Svētās Mises
Prāvestus periodiski pārceļ uz citu
kalpošanas vietu. Arī priesteri Andžeju
mums “atņēma”. Alūksnē sāka kalpot Rolands Kairišs. Viņš bija (un ir) jauns, stalts,
ļoti cienījamu, svinīgu ārējo izskatu un uzvedību. Draudzes ļaudīm priesteris uzreiz
iepatikās, jo bija ar nopietnu attieksmi
pret visu, ko darīja. Priesterim ir izsmalcināta skaistuma izjūta, laba gaume un reti
prasmīgas rokas. Vēl pievienojot bagātās
zināšanas un gudrību, viņš veica daudzus
skaistus darbus. Viņa vadībā veidotās
Betlēmītes uz Ziemassvētkiem bija tik
izteiksmīgas, neatkārtojami dabīgas un
skaistas, ka likās – tās ir īstas! Tās atstāja
svētuma ietekmi uz cilvēkiem.
Svētās Mises laikā viss noritēja svinīgi
un dievbijīgi, domas nekad nenovirzījās
prom. Katrs prāvesta vārds sprediķī bija
teikts tā, ka iespiedās prātā un sirdī. Rolands izveidoja “Katoļu praktiskās ticības
rokasgrāmatu”, katrai svētdienai veidoja
lapu par kādu sadzīves un ticības jautājumu. Šādu lapu svētdienā varēja paņemt
un mājās salikt kā grāmatu. Es to vēl tagad reizēm pāršķirstu un palasu. Grāmatā
ir 17 temati, tie veicina ticības, cerības un
mīlestības veidošanos ticīgo sirdīs.
Man laimējās piedalīties svētceļojumā
uz Medžugorji (ar Bauskā organizētu grupu), kurai prāvests Rolands bija garīgais
vadītājs. Neaizmirstams ceļojums! Bija
grūta kalnos kāpšana un neaizmirstama
svētuma sajūta Dievmāmiņas klātbūtnē.
Rūpējās, lai katrs baznīcā
būtu gaidīts
Pēc Rolanda Kairiša nāca prāvests Vjačeslavs Bogdanovs. Likās, ka viņš pārzina

katra cilvēka sirdi, bija tik laipns, smaidīgs, labestīgs. Katrs no mums varēja pieiet pie prāvesta, izrunāt to, kas uz sirds.
Viņš rūpējās, lai ikviens baznīcā būtu gaidīts, mīlēts un garīgi aprūpēts. Gribēja, lai
baznīcā būtu interjers, kas veido cilvēkos
garīgu pacēlumu, veicina svētuma izjūtu.
Prāvestam Vjačeslavam ir ļoti maiga un
skaista balss. Runājot ļoti jūt šo maigumu.
Lai Dievs svētī un sargā priesteri Vjačeslavu!
Pēc viņa īsu laiku Alūksnē kalpoja
Andrejs Trapučka. Man bija grūti izturēt
Svētās Mises laiku veselības un autobusa
dēļ, jo Mise ieilga, bija garāka nekā pie citiem priesteriem, domas nereti novirzījās
no dievkalpojuma.
Interesants bija prāvests Tomašs. Uzmanību piesaistīja viņa cītīgā latviešu valodas apguve. Viņš bija labestības un laipnības paraugs. Ļoti apzinīgi pildīja savus
draudzes gana pienākumus.
Nu jau kādu laiku mēs ar sirdi un dvēseli esam pieņēmuši prāvestu Ingaru. Izjūtu svētu un dievbijīgu prāvesta attieksmi par visu, kas notiek baznīcā. Reizēm,
ejot pie grēksūdzes, iedomājos, ka bikts
krēslā ir Jēzus (tā ir mana iztēle), bet tā
taču patiesībā ir, prāvests ir Dieva darba
veicējs cilvēku garīgajā audzināšanā. Prāvests Ingars ir ne tikai ar svētumu, bet arī
ar humoru apveltīts cilvēks. Tikai viņš humoru reizēm it kā “pievalda” un piebremzē.
Lai Dievs svētī un sargā mūsu draudzes locekļu garīgo dzīvi, lai vienmēr
ir labi, svēti priesteri, lai mūsu sirdīs ir
daudz mīlestības uz Dievu un līdzcilvēkiem! Pateicos Dievam, ka mums ir draudzīga, ģimeniska draudze, ka mums visi
priesteri ir bijuši un ir ļoti gudri, labestīgi
un tādi, kuri ļoti rūpējas par visu, kas saistās ar baznīcu un draudzi.
Lai Dievs svētī!
Broņislava Dzelzkalēja (Gailuma)
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Svēto sirds tuvums Jēzum

ZĪMES UZ DIEVA AUDEKLA
23. septembrī Baznīca atzīmēs Svētā Pio no Pjetrelčīnas (attēlā) piemiņas
dienu. 1918. gada 20. septembrī, stāvēdams krucifiksa priekšā, Tēvs Pio saņēma
stigmas – Kristus brūces rokās, kājās un
sānā. Vēstulē savam garīgajam vadītājam
viņš rakstīja: „20. septembra rītā, pēc tam, kad
biju svinējis Svēto Misi,
es iesnaudos kora telpā, sajuzdams ko līdzīgu
saldam miegam. Pilnīgs
klusums bija ap mani un
manī. Pēkšņi es tiku piepildīts ar lielu mieru un vienpatību, kas izdzēsa visu
apkārtējo. Tad es ieraudzīju savā priekšā Personu.
Viņa rokas, kājas un sāns
asiņoja. Tas, ko tobrīd izjutu, vārdos nav pasakāms.
Domāju, ka miršu. Un būtu
nomiris, ja Kungs nebūtu iejaucies un stiprinājis manu sirdi, kas gandrīz izlēca no
manām krūtīm. Vīzija izzuda un es atskārtu, ka manas rokas, kājas un sāns asiņo.
Iedomājieties agoniju, kuru es pārdzīvoju
un turpinu pārdzīvot katru dienu.” Sākumā
rētas bija nelielas, taču pēc dažiem mēnešiem tās palielinājās līdz diviem centimetriem diametrā, bet sānos rēta pieņēma
krusta formu, stiepdamās no piektās līdz
septītajai ribai. Piecdesmit gadus brūces
nepārtraukti asiņoja. Asinis, kas plūda no
stigmām, šķietami smaržoja pēc smaržvielām vai ziediem – parādība, kas pieminēta vairāku svēto dzīvesstāstos, un ko
bieži dēvē par “svētuma smaržu”. Tēvam
Pio tās bija nemitīgas garīgas un fiziskas
ciešanas.
Daudzi svētie ir bijuši gluži vai Dieva
audekls, uz kuriem redzamas Dieva zīmes. 1224. gada vasarā Svētais Francisks
ar tuvākajiem sekotājiem devās uz Verno
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kalnu, ko viņam 1213. gadā bija uzdāvinājis
San Leo Montefeltro grāfs Orlando. Šeit,
nošķīries no brāļiem, Francisks pavadīja laiku gavēšanā un dziļās lūgšanās. 15.
augustā, Kunga Krusta Pacelšanas dienā,
agrā rīta stundā lūdzot Dievu un gremdējoties pārdomās par Kristus ciešanām pie krusta,
debesis pēkšņi atvērās
un miljoniem gaismas
straumju plūda uz Francisku. Uguns izveidoja krustā
piesista spārnota serafa
tēlu – asinis dega eņģeļa
atvērtajās brūcēs, rokās
un kājās, bet seja staroja
pārdabiskā mirdzumā. Uz
Franciska ķermeņa parādījās stigmas – Kristus krusta rētām līdzīgas brūces
uz roku plaukstām, kāju
pēdām un sānos. Asīzes
Francisks tiek uzskatīts par pirmo cilvēku
kristietības vēsturē, kurš saņēmis Kristus
brūces savā mirstīgajā miesā, tiesa, citi
avoti uzskata, ka stigmas varējušas parādīties jau pirmajiem Kristus sekotājiem.
Stigmāti nav tikai uz plaukstām, pēdām un ķermeņa sāna. Svētā Jāņa no
Krusta mistiskajos aprakstos ar transverberāciju jeb „Serafa uzbrukumu” tiek saprasta īpaša pārdabiska pieredze, ko vienkāršotā veidā var aprakstīt kā cilvēka sirds
ievainošanu ar dievišķās mīlestības spēku.
Tā, piemēram, svētā Terēze no Avilas
par savas sirds pārduršanu teica: „Es redzēju eņģeli nostājamies manā kreisajā
pusē miesīgā izskatā. Lai gan es redzu
bieži eņģeļus, tomēr šie redzējumi ir garīgi, kā jau iepriekš esmu stāstījusi. Tas
nebija liela auguma, bet visaugstākā mērā
skaists – viņa seja liesmoja, it kā viņš būtu
viens no tiem augstākiem eņģeļiem, kuri
liekas esam viena vienīga uguns; tiem

„Kas ir gudrs, lai ņem to vērā un saprot Tā Kunga žēlastības darbus.”
jābūt eņģeļiem, kurus mēs saucam par
ķerubiem. Viņa rokā es redzēju garu zelta
šķēpu, kura galā, likās, bija maza uguntiņa.
Man likās, ka viņš to brīžiem iedur manā
sirdī un caurdur manas iekšas. Kad viņš to
izvilka, tad likās, ka arī manas iekšas viņš
izvilka, un atstāja mani visu ugunī, ar lielu
mīlestību uz Dievu.
Vatikāna izraudzītie garīdznieki un
medicīnas eksperti jo rūpīgi izpēta katru
stigmatisma gadījumu. Kopš Asīzes Franciska laikiem svēto kārtā ir iekļuvuši vien
nedaudzi no šādiem cilvēkiem. Saskaņā
ar svētā Akvīnas Toma mācību pārdabiskas atklāsmes var saņemt trijos veidos:
caur jutekļiem, iztēli vai gara vīzijām. Iztēles un gara vīzijas var pavadīt garīga
ekstāze. Šādā veidā Dievs atklājas izvēlētām personām, kurām tiek uzticēta īpaša
un parasti ļoti smaga misija. Pats Tēvs Pio

kādā no savām vēstulēm atklāj: „Ko tikai,
zinādams, ka cilvēks fiziski vai garīgi cieš,
es nedarītu, lai viņa ciešanas novērstu! Lai
tikai redzētu viņu atvieglotu, es labprāt uzveltu uz saviem pleciem visas viņa bēdas,
visus savu ciešanu augļus veltot par viņu,
ja vien Kungs to atļautu.”
Diāna Lozko
P.S. Ikviens brīnums, ko pieredz vai ir
pieredzējis kāds no svētajiem, apstiprina
viņa sirds tuvību Jēzum. Svarīgi būtu neap
stāties tikai pie šīm zīmēm, bet apzināties,
ka, pateicoties sirds tuvībai ar Jēzu, svētie
ir palīdzējuši dvēselēm, bijuši kā derīgs
rīks, auglīga kalpošana Baznīcai (piemē
ram, ar grēksūdžu uzklausīšanu). Arī mūsu
uzdevums ir censties būt iespējami tuvu
Dievam, lai mūsu ticība nav abstrakta, bet
kļūst redzama ikdienas stājā un darbos.

SVĒTĀ TERĒZE NO BĒRNA JĒZUS
1. oktobris ir svētās Terēzes no Bērna
Jēzus piemiņas diena. Ar ko ievērojama šī
svētā franču meitene? Terēzes garīgums
it kā nav sarežģīts, tas ir bez formulām un
kartēm. Viņas pārliecība
ir, ka svētums nav rezervēts tikai varoņiem vai
tiem, kuri ir spējīgi uzkāpt svētuma kalnā vai
atvērt visus vārtus uz
“Pili”, bet arī mazajiem
un vājajiem. Svētā Terēze uzsvaru liek uz labo
gribu, paļāvību uz Dievu, proti, kā bērns,
kas pakritis un, nespējot piecelties, sauc
uz savu tēti, kurš redzēdams savu bērnu nelaimē pamet visu un steidz viņam
palīdzēt, tā Terēze redz savas attiecības
ar Kungu. Tajās nedominē viņas spēks
vai nopelni, bet gan paļāvība uz Debesu
Tēvu, kurš viņu bezgalīgi mīl. Svētā Terēze pati atzīst savās vēstulēs, ka viņai nav

pa spēkam uzkāpt svētuma kalnā, viņa
bieži ir izklaidīga, ir grūtības sakoncentrēties uz garām lūgšanām, bet bērnišķā paļāvībā uz Debesu Tēvu Terēzi uz svētuma
virsotnēm aizved “lifts”.
Un šāda pieeja uz svētumu ir diezgan liels kontrasts tā laika klasiskajam “pakāpienu” ceļam.
Terēze atklāj, ka ne vienmēr ceļš augšup ir grūts
un garš. Tēva mīlestība
un bērna paļāvība vienā
acumirklī var uzraut visaugstākajā virsotnē. Svētā Terēze redz sevi kā mīļoto Tēva
meitu, kurš nevis piecels, ja gadīsies paklupt aiz akmens, bet gan ies pa priekšu
un novāks visus akmeņus viņas ceļā. Lūk,
cik stipra ir Terēzes paļāvība uz Tēvu un
pārliecība par Viņa mīlestību.
Svētā Terēze, lūdz par mums!
Dāvis Ozoliņš
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Aktivitātes draudzē

SVĒTAIS JĀZEPS UN MŪSU ĢIMENE
Svētā Jāzepa ceļojošā figūra mūsu ģi- jiem bērniem. Kāda no māsām atstāja zīmīmenē ir viesojusies četras reizes. Pirmoreiz ti pie svētā Jāzepa figūras. Nākamajā dienā
to paņēmu savā vārda dienā – 28. martā, pie durvīm klauvēja un kāds vīrietis piedāun kopš tā brīža izmantoju katru izdevību vāja kaķēnu, bet pēc tam arī pienu – attēlā
to atkal iegūt. Otrā reize bija 30. maijā, pēc bija uzzīmēts kaķēns, kurš dzer pienu!
tam 11. jūlijā un 8. augusMeita savās lūgšanās
tā. Tomēr tas nemazina
ielika draudzenes ģimeni,
iespēju pārējiem draumūsu braucienu uz Alsundzes cilvēkiem paņemt
gu, sevi pašu. Es veltīju svēsvētā figūru. Tieši pretēji,
tajam Jāzepam lūgšanas
izjūtam atbildību, lai ikreiz
par laulību un bērniem. Rebūtu kāds, pie kura sv. Jāzultātā vasara izvērtās ļoti
zepam ciemoties.
mierpilna un žēlastībām
Augustā abas ar meitu
bagāta. Abi dēli, kas līdz
bijām nesen atgriezušās
šim bija atturīgi un noslēgno ciemošanās, un tajā
ti, ar prieku ļāvās saules un
svētdienā bija tikai viena
ūdens baudīšanai, iemācīSvētā Mise, jo priesterim
jās peldēt. Agrita kopā ar
bija jādodas atpakaļ pie
draudzenes ģimeni regusvētceļniekiem. Uz aicinālāri devās uz Stāmerienas
jumu paņemt svētā figūru
ezeru. Vecākajam dēlam
neviens neatsaucās. Ar
tika veikta acs operācija,
meitiņu saskatījāmies un
pēc kuras tika solīta vien
sapratām – atkal ņemam!
stāvokļa
stabilizēšanās.
Kāpēc? Atbalsts! Stipri- Agrita ar svētā Jāzepa figūru
Neskatoties uz to, redze
nājums! Patvērums! Mie- pie Gulbenes baznīcas altāra. pamazām kļūst labāka!
rinājums! Kopā ar Agritu
Pateicos Tev, svētais
zīmējam mūsu vajadzības uz papīra lapām Jāzep! Kad iestājos „Dzīvajā Rozē” un par
un novietojam tās zem skulptūriņas.
aizbildni saņēmu Tevi, nodomāju, kāpēc
Šādu lūgšanu veidu izvēlējāmies brīdī, gan ne Mazo Terēzi? Taču šobrīd jūtos lepkad atcerējos liecību par klostermāsām, na, ka manas Rozes aizbildnis esi tieši Tu!
kurām bija nepieciešams piens uzticētaGinta Ābeltiņa

LITURĢISKĀS MŪZIKAS DARBNĪCAS AKTIVITĀTE
11. septembrī biedrība “Latvijas Poļu
savienība” organizēja Poļu kultūras festivālu, kurā piedalījās arī Liturģiskās
mūzikas darbnīcas „Jēzu, uzticos Tev”
dalībnieki. Tikšanās sākās ar Svēto Misi
Pasienes Svētā Dominika Romas katoļu baznīcā. Pēc tam ceļš veda uz Ludzu,
kur pilsētas estrādē uzstājās kolektīvi no
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visas Latvijas. Darbnīcu koris Kristīnes Locikas vadībā izpildīja komponista Pāvela
Bembeneka dziesmas poliski. Pēc koncerta kolektīvs devās uz Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas
katoļu baznīcu, kur neformālā gaisotnē
turpināja slavēt Dievu.
Inese Elsiņa

„Viņš tur nometināja izsalkušos, ka viņi tur uzcēla pilsētu, kur dzīvot.”

FILMA „LIKE ARROWS”. PĀRDOMAS
2018. gadā uzņemtā filma „Like ar
rows” jeb, latviski tulkojot, „Kā bultas”
rada apbrīnojami labu piemēru jauniešiem, kas ir topošie pieaugušie, un ir
vērtīgs atgādinājums jau esošajiem vecākiem, jo vēstījums ir
par ģimenes veidošanu,
kas paliek mūžam. Filmas
vēstījums un nosaukums
radies, izmantojot 127.
psalmu. Tās stāsts pauž
sapratni par Dieva svarīgo lomu ģimenē, gados
jaunu vecāku izaicinājumiem, vienotību, neatlaidīgu strādāšanu pie attiecībām, bērnu izaugsmes
pilnveidošanu un mīlestību.
Neparastais ceļš jaunajai ģimenei sākas ar
neplānotu bērniņu un pirmajiem svarīgajiem lēmumiem jau kā topošajiem
vecākiem. Saskaroties ar tik daudz nezināmā un lielu atbildību, jaunieši nolemj
meklēt mieru Dievā, taču paiet laiks, līdz
viņi patiesi iemācās ieaicināt savā ģimenē Jēzu.
Filmā ir dažādas ģimeņu situācijas un

izaicinājumi kā, piemēram, uztraukums
bērniņa gaidību laikā, adaptācija, vecāku pilnvērtīgi pavadītais laiks ar bērniem,
pareizu prioritāšu sadalījums, atbalstošu
draugu nozīme un citi.
Sapņojot par savu nākotni, jau zinu, ka idejas,
ko redzēju filmā, ieviesīšu
arī savā jaunajā ģimenē, jo
tās vieno. Man ļoti svarīgi
likās filmā redzētie regulārie Bībeles lasīšanas vakari
kopā ar saviem tuvajiem.
Skaista lieta, ko vēlēšos
sagatavot arī es, ir uzklausīto lūgšanu saraksts, lai
neaizmirstu Dieva varenību un žēlastību, tāpat vēl
citas idejas.
Ģimene mums ir svarīga no rīta un vēlu vakarā,
esot pavisam mazam un
arī tad, kad mati krāsojas
sirmi, priecīgos notikumos un smagos pārbaudījumos, esot blakus un tālumā. Un cik labi, ja ģimene spēj
būt par miera ostu, par laivu, kurā sēž arī
Jēzus.
Linda Kaščuka

SVĒTDIENAS SKOLA MADONAS DRAUDZĒ
Ir pienācis zeltainais rudens ar
krāsainām koku lapām, bērnu
čalām skolās. Arī Madonas baznīcā un draudzē 26. septembrī pulksten 16 sāksies svētdienas skola bērniem no 7 līdz
8 gadu vecumam.
Nodarbības notiks katoļu
baznīcas augštelpā. Bērni iepazīs
Jēzu kā savu draugu, sagatavosies

Grēksūdzes sakramentam un Pirmajai Svētajai Komūnijai.
Lūgums vecākiem pieteikt bērnus, piezvanot priesterim Mārim (t. 29191335) vai katehētēm
Aijai (t. 26253927) un Mārītei
(t. 26348244).
Gaidīsim! Un uz drīzu tikšanos!
Mārīte Indriksone
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Praktiska rīcība

„Viņi lai nes pateicības upurus un sludina ar prieku Viņa darbus.”

ATMINOTIES ŠĪ GADA SVĒTCEĻOJUMU

Svētdienas Evaņģēlijs

UZDEVUMS IKVIENAM!
Laiks pēc svētceļojuma, neatkarīgi no
tā, vai esam ceļojuši kājām, ar transporta
līdzekli vai domās, ir pārdomu, izvērtējuma
laiks. Šoreiz aicinu ceļot pa burtu labirintu.
Uzdevumā meklē vārdu “svētceļojums”. Katra vārda burti atrodas uz lauztas līnijas visos virzienos, bet ne pa dia-
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26. septembris

19. septembris

gonāli. Vārdi nekrustojas un nepārklājas.
Viens vārds jau ir iezīmēts. Iezīmējot visus
atminētos vārdus, pāri paliks 8 burti, kas
veidos atbildes vārdu.
Risināsim uzdevumu un turpināsim
katrs savu svētceļojumu uz svētumu!
Palmīra Gailīte

(Mk 9, 30-37)

(Mk 9, 38-43.45.47-48)
3. oktobris

10. oktobris

TĒVU DIENA GULBENES DRAUDZĒ
“Par tēvu nepiedzimst, par tēvu kļūst.
Un par tādu kļūst ne tikai tāpēc, ka rada
bērnu, bet tāpēc, ka par to atbildīgi rū
pējas.“ (“Svētā Jāzepa ziediņi”) Ar kopīgu
piedalīšanos Sv. Misē un radošajās aktivitātēs izskanēja pasākums, uz kuru tēvus
aicināja draudzes bērni. 12. septembra
Sv. Mises noslēgumā, saņēmuši priestera
īpašo aizlūgumu, tēvi ar bērniem pulcējās
pagalmā un pēc dziesmas uzsāka darboties 7 aktivitātēs: ceļojums Bībelē; ar norādīto burtu skaitu sadomāt vārdus, kas
saistīti ar baznīcu; maisiņā sataustīt un
uzrakstīt 6 ēdamas lietas (grūbas, zirņi,
saulespuķu sēklas, rieksti, mandeles, žāvēti āboli); izlocīt lidmašīnu un pārbaudīt
tās lidojumu; izmērīt baznīcas garumu; ri-
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pināt bumbu apkārt baznīcai; izšūpoties.
Bērnu sejas staroja priekā! Ikviens uzdevums kļuva viegli paveicams, ja palīdz
tētis! Beartisei patika ēdamo lietu minēšana un vārdu domāšana, Albertam – locīt un lidināt papīra lidmašīnu, Sanijai patika darboties kopā ar tēti, Arvim – spēlēt
bumbu kopā ar krusttēvu. Arī tēvi novērtēja šo iespēju, jo ikdienā tam atliek maz
laika.
Pēc labi paveiktā visi cienājās ar draudzes sagādāto kliņģeri un priestera īpaši
gatavoto aromātisko kafiju. Pasākuma izskaņā skanēja dziesma svētā Jāzepa godam.
Palmīra Gailīte, Ginta Ābeltiņa

(Mk 10, 2-16)

(Mk 10, 17-30)
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Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte
LŪGŠANA VISSVĒTĀKAJAI JAUNAVAI MARIJAI
Vissvētā Jaunava Marija, bezvainī
gā Dievmāte, mēs gribam mīlēt Jēzu tā,
kā Tu Viņu mīli, kopā ar Tevi, ak, Ma
rija, mēs gribam iemācīties klausīties
Dieva Vārdu un izpildīt mūsu Radītāja
Svēto gribu. Kopā ar Tevi, ak, Marija,
mēs gribam iemācīties mīlēt arī visus
cilvēkus kā brāļus un māsas, jo viņi ir
Dieva īpašums.
Mēs veltījam sevi Tev, lai mūsu
lūgšana kļūst par sirds lūgšanu, kurā
gūstam mieru, mīlestību un spēku,
mēs veltījam Tev savu pagātni ar tās
kļūdām, ko nožēlojam, savu tagadni ar tās labo ap
ņemšanos un savu nākotni ar visu to, ko labajam
Dievam labpatiksies mums sūtīt. Veltījam Tev visas

savas dotības un spējas.
Mēs vēlamies tāpat kā Jēzus Nāca
retes namā augt Tavā tuvumā, ak, Mari
ja, lai no šī brīža kopā ar Tevi viss mūsu
dzīvē godina Dievu, lai mūsu dvēsele
kopā ar Tevi priecājas par Dieva mīles
tību, žēlsirdību.
Mēs veltījam Tev arī savu ģimeni,
savus draugus, visus tos, kurus satie
kam ikdienā, un tos, ar kuriem kopā
strādājam.
Mēs vēlamies, lai arī mūs piepilda
Svētais Gars, kā Viņš piepildīja Tevi, ak,
Marija. Lai mūsu sirdis, tāpat kā Tavējā, ir vienmēr
paklausīgas Dieva aicinājumam, Kurš dzīvo un val
da mūžu mūžos. Amen.

Madonas Kristus Karaļa
draudze

Lubānas Svētās Ģimenes
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)

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

Pateicība visiem, kas ziedojat! Izmantojiet arī turpmāk iespēju ziedot baznīcu uzturēšanai
un komunālo rēķinu segšanai. Ziedojumus sūtīt uz dekanāta draudžu kontiem!
„KĀPT KALNĀ”
Izdevuma redakcija: draudžu priesteri;
Inese Elsiņa, Mārīte Kampāne, Dāvis Ozoliņš,
Diāna Lozko, Palmīra Gailīte, Ginta Ābeltiņa.
Uz vākiem – Ingunas Jankovskas zīmējumi.

Lappušu nosaukumos – citāti no 107. 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”.

