Madonas dekanāta – Alūksnes, Cesvaines, Ērgļu,
Gulbenes, Jaunkalsnavas, Lubānas, Madonas,
Pļaviņu Romas katoļu draudžu – izdevums
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„Kā lilija
starp ērkšķiem,
tā izceļas mana
draudzene
starp tautas
meitām.”
(Dz 2,2)

„...kas savu dzīvi pazaudēs
Manis dēļ, tas to izglābs.”
(sal. Lk 9, 24)

Priestera vēstule

„DIEVS TĀ MĪLĒJA PASAULI...”
Dievs sevi nenorobežo no šīs pasaules,
nebēg no tās un to neignorē. Viņš arī nerīko karagājienus, lai to uzveiktu vai iznīcinātu. Viņš to tik ļoti mīl, ka atdevis par to
savu vienpiedzimušo Dēlu. Tā ir tā pati pasaule, par kuru Jēzus saka, ka par to nelūdz
(J 17, 9), par kuru sv. Jānis
saka: „Nemīliet pasauli.” (1J
2, 15) Un tā pati pasaule, par
kuru ir teikts: „Dievs tā mīlēja pasauli...”, kaut arī pirmajā mirklī tas šķiet pretrunīgi.
Briesmu, ļaunuma un vajāšanu priekšā Dievs nereaģē ar
norobežošanos, Viņš tik ļoti
mīl, ka atdod savu Dēlu. Tā
mēs varam saprast apustuļa
Pāvila saucienu: „Dievs ir ba
gāts žēlsirdībā lielās mīlestī
bas dēļ, ar kuru Viņš mūs mīl.”
(Ef 2, 4) Tā ir Dieva un Kristus
attieksme pret pasauli, pirmajā mirklī neizprotama, neiedomājama.
Pasauli, kas ir grēka un vajāšanu pilna, Dievs
mīl un ne tikai cilvēkus, kas ir pasaulē, bet
pasauli. Visas radības, kas liek mums novērsties no pasaules bailēs no to spēka; kas
liekas apdraud mūsu dzīvi ar to baudām un
kārdinājumiem, kas liekas apdraud mūsu
tikumus, apdraud mūsu mīlestību. Visu šo
baiļu priekšā Kristus mūs aicina iestāties
Dieva skolā, „kas tik ļoti pasauli mīlēja...”.
Ja pārdomājam šo Dieva attieksmi, varam
tikt kārdināti ar kādu citu attieksmi, ko liels
skaits kristiešu ir iepazinuši. Ja jau Dievs
tik ļoti mīl pasauli, tad atgriezīsimies pie
šīs pasaules, lai dzīvotu kā pasaulē un dalītos tās vērtībās. Ja jau pasaule ir Dieva
mīlestības objekts, tad iesim un tajā atradīsim savas dzīves pamatu. Bet, kad Jēzus
saka Nikodēmam: „Dievs tā mīlēja pasauli”
(J 3, 16), Viņš arī saka: „Nemīliet to, kas ir
pasaulē.” (1J 2, 15) Kas tad ir tas, kas ir pasaulē? Vai tā ir tikai mamona? Savā pirmajā
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vēstulē apustulis Jānis to paskaidro: miesas
iekāre, kas ir sava veida egoistiski baudas
meklējumi, acu iekāre, vēlme iegūt visu
sev, iegūt savā īpašumā un pārvaldīt vērtības, kas pieder otram, un trešā lieta, ko
Jānis nosauc, ir bagātības lepnums: dzīves
lepnība, ko iegūst bagātībā.
Lepnība ne tikai no naudas,
bet arī inteliģences, tradīciju, augstdzimtības, varas un
visspēcības lepnība. Patiesi
visas šīs lietas ir pasaulē, un
mēs nevaram mīlēt ne miesas iekāri, ne acu iekāri, ne
dzīves lepnību. Nevaram tajās piedalīties. Mēs nevaram
kļūt mamonas kalpi. Kristietim nav jābēg no pasaules
vai jānorobežojas no tās,
bet viņam nav arī jāpieņem
pasaules tikumi vai jākļūst
par tās daļu. Mīlēt pasauli nenozīmē tai piemēroties, nedz arī to
nosodīt, – saka Jēzus, – Bet gan to glābt.
Ko nozīmē “glābt pasauli”? Šeit jāmin vēl
viens kārdinājums, ko pazīst ne mazums
kristiešu, varētu teikt – velnišķs kārdinājums. Šis kārdinājums ir glābt pasauli, to
pārveidojot. Mīlēt pasauli tā, lai tā kļūtu
tāda, kādu to vēlamies redzēt, tas nozīmē pārveidot pasaules vērtības saskaņā
ar tām, kas ir mūsu vērtības, arī tad, ja tās
liekas nākam no Evaņģēlija, no Dieva. Šajā
gadījumā apustulāts nozīmētu ierasties ar
krustu vienā un Bībeli – otrā rokā un uzspiest šīs vērtības cilvēkiem, kas tās vēl
nepazīst, kā patiesību, kura tos glābs. Tas
ir kārdinājums, jo nav veids, kā Dievs glābj
pasauli. Dievs neglābj pasauli, uzspiežot
Evaņģēlija vērtības no augšas, miesīgi; sūtot savus mācekļus uzspiest šīs vērtības
pasaulei, cilvēcei. Jēzus glābj pasauli, izdzīvojot Evaņģēlija vērtības un apliecinot
visu sevis sludināto ar savu dzīvi līdz pat

„Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana”
ienaidnieku mīlestībai un nāvei pie Krusta.
Nevis sevi uzspiežot Dievs glābj, bet sevi
ieliekot mūsu vājībās, mūsu nabadzībā,
pasaules vājumā un nabadzībā. Kā to brīnišķā veidā pasaka apustulis Pāvils: „Sevi
padarot par grēku mūsu dēļ.” (2Kor 5, 21)
Ebrejiem tuksnesī, lai izvairītos no nāves,
kas iestājās pēc čūskas kodieniem, kas bija
viņu grēku sekas, vajadzēja paskatīties uz
zīmi, ko Dievs bija devis. Jūs zināt, ka šī
zīme nebija nekas cits, kā čūska. Lai izbēgtu no nāves, no čūsku kodieniem, vajadzēja
skatīties uz lielu vara čūsku, kas bija pacelta
no zemes tuksnesī. Jēzus saka: „Kā Mozus
pacēla čūsku tuksnesī, arī cilvēka Dēlam
jātop paceltam, lai visi, kas tic, iegūtu Viņā
mūžīgo dzīvi.” (J 3, 14) Jēzus saka, ka Viņš
pats ir kļuvis čūska to čūsku dēļ, kas mūs ir
sadzēlušas. „Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka
atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu, nevis lai
pasauli tiesātu, bet gan, lai tā tiktu glābta”,
glābta caur pazemību, nāvi, krustā sišanu.

Kristus pieņem čūskas formu, tas nozīmē – uzņemas sevī mūsu ļaunumu, visas
mūsu kļūdas un mūsu grēkus. Mīlēt pasauli
nozīmē tajā ieklausīties, to pazīt un saprast,
atšķirot labo no ļaunā visos dzīves apstākļos un situācijās. Vajag „ļoti mīlēt” pasauli,
jo Dievs to „ļoti mīl”, lai atpazītu tās patieso
vērtību un atbrīvotu to no sēnalām, kas to
apēno, un, sākot ar simpātijām pret pasaules realitātēm, varētu to glābt, jo nav iespējams glābt, uzspiežot ticību, bet gan liekot
plūst no sirds, no Kristus Sirds patiesi Labajai vēstij, ko tā sevī nes.
Brāļi un māsas Kristū, nebaidīsimies
no pasaules! Nekļūsim tās pārņemti. Neuzspiedīsim savu patiesību pasaulei, bet
centīsimies visur pasaulē atrast vietas un
lietas, kurās Dievs varētu pasauli sastapt,
lai to glābtu, pārveidotu un lai nestu to
Sevī. Āmen.
Priesteris
Māris Ozoliņš

SAŅEM LEKTORU UN AKOLĪTU SVĒTĪBAS
20. augustā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē četri laji saņēma lektora, bet astoņi –
akolīta svētības. Par lektori iesvētīta arī Madonas novadniece – aktrise Olga Dreģe,
savukārt par akolīti – novadniece
Gunta Strode (māsa kalpone
Gunta), kura šovasar ar Madonas draudzes grupu kopīgi devās svētceļojumā uz Aglonu.
Lektori ir tie, kas pasludina Dieva Vārdu. Kad lektors
dievkalpojuma laikā lasa Svētos Rakstus, pats Kristus runā
uz klausītājiem. Lektoru misija ir
mācīt un nodot Dieva Vārdu tālāk, arī
ārpus dievkalpojuma laika.
Savukārt akolīti ir ārkārtas Svētās
Komūnijas dalītāji. Viņi var dalīt Svēto
Komūniju Svētās Mises laikā, aiznest Kungu tiem, kas Svētajā Misē piedalīties nevar,

kā arī izstādīt Altāra Sakramentu. Kopš
2021. gada Katoļu Baznīcā šīs svētības oficiāli var saņemt arī sievietes.
20. augusta dievkalpojumā klātesošos uzrunāja Rīgas Svētā Jēkaba
draudzes administrators, bīskapa vikārs formācijas jautājumos priesteris Pauls Kļaviņš.
Viņš norādīja, ka šogad aprit
50 gadi, kopš svētais pāvests Pāvils VI reformēja tā
saucamās „mazās svētības”
jeb lektora un akolīta svētības,
kuras pieejamas arī lajiem lielākai
līdzdalībai Baznīcas liturģiskajā dzīvē.
Svētību saņemšana ir liela žēlastība gan arhidiecēzei, gan Baznīcai visā Latvijā.
Sirsnīgi sveicam māsu Guntu (attēlā)
un aktrisi Olgu Dreģi ar jauno kalpojumu!
Redakcija
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Garīgas pārdomas

ATKLĀTNE NO KARMELA.
KUKAINĪTIS
Karmela eremītu klostera, kurā nesen dzīvoju, apkārtnē ir daudz kukainīšu. Šķiet, tās ir cikādes, kas rada skaņu,
līdzīgu sienāžu sisināšanai, tomēr daudz,
daudz skaļāku. Kukainīši dzīvo zemē,
mazos dobumos, it kā
aliņās.
Kad man radās
vēlme vienu no tiem
apskatīt, tas neizdevās – kukainīšiem ir
laba dzirde, jau esot
dažu metru tuvumā,
tie apklust, un nav iespējams tos lokalizēt.
Reiz devos pastaigā pa erema (klostera) apkārtnes pļavām
un apņēmos cikādi izsekot. Vajadzēja tuvoties pamazām un ļoti
klusi. Un beidzot… –
ieraudzīju. Mazs, ap
2,5 centimetru garš,
melns kukainītis sēdēja zālē savas “alas” tuvumā. Uz tā pleciem
bija tādi kā spārni,
kurus kustinot, radās
šī apbrīnojamā skaņa. Zīmīgi, ka tikko tas
pamanīja kādu kustību, uzreiz paslēpās
savā aliņā, zemē. Pēc brīža kukainītis uzmanīgi iznāca ārā, lai turpinātu koncertu.
Šis redzējums rosināja aizdomāties
par mums pašiem, par tik lielo un gudro cilvēka būtni, kas tomēr dažkārt savā
uzvedībā ir tālu no kukainīšu gudrības.
Kurš no mums, piemēram, nav izjutis
ciešanas (sic!) pēc filmas, kurā atainoti
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briesmīgi, šokējoši notikumi vai izskanējuši meli, emocionāla šantāža, vardarbīgi
izteicieni, lamuvārdi, kas palikuši galvā
un nav devuši mieru?
Vajadzēja taču izslēgt
šo mediju vai iziet no
kino jau brīdī, kad kļuva skaidrs, ka filma
un tās vēstījums ir
dīvains, lai neteiktu –
toksisks (psiholoģiski
vai garīgi). Kuram no
mums ir sveša pieredze, ka, iesaistoties
kādās sarunās vai attiecībās, pēkšņi radās
nemiers un sarežģījumi? Un kaut netīkamā
situācija
turpinājās
un bija jūtams, ka šis
cilvēks mūsu dzīvē
ienes kādu nepatīkamu nospiedumu,
savu grēcīgo stāju,
bija neērti novērsties
vai teikt: “Piedodiet,
mums nav par ceļam,
vairs neturpināsim šo
sadarbību.” Dažreiz
mūsu
“tas nekas”,
“gan jau būs labi”,
kļūst par cilpu pašiem, kas žņaudz vairāk
un vairāk. No šī žņauga jau sākotnēji vajadzēja izvairīties, saprotot, ka virziens nav
labs. Un šādu piemēru ir daudz. Dzīve ar
tiem ir pilna.
Var norādīt arī uz eksperimentiem ar
dabu (vai sevi pašu), kas aizved līdz slimībām vai dabas katastrofām. Tāpat var
jautāt par interneta izmantošanu pašplūsmā, kas dažus noved līdz ļaunā gara ap-

„Tas Kungs ir manas dzīves patvērums”
sēstībai. Var jautāt par politiskiem lēmumiem, kuru nesaskaņošana ar objektīvo
patiesību un Dieva baušļiem sabiedrību
aizved līdz pat nevainīgu, nedzimušu
bērnu nogalināšanai, līdz sacelšanai pret
cilvēka patiesām mīlestības saitēm vai arī
vienīgo un īsto Dievu, pieļaujot jebkādu
elkdievību vai bezdievību skolā,
darbā, Saeimā.
Kā vajadzētu, lai kukainīša pašaizsardzības ikona, ar
kuru iesākām apceri, ietekmētu arī Baznīcu: bīskapus,
pārējos garīdzniekus, konsekrēto tautu, kā arī lajus.
Visintensīvākajā veidā mums,
ticīgiem cilvēkiem, vajadzētu
būt nomodā no ļaunā gara kārdinājumiem, kuri – kā mācīts un brīdināts
Radīšanas grāmatas trešajā nodaļā – nāk
ar viltus paņēmieniem, savā ziņā – tā maigi, jauki.
Lai Dievs palīdz mācīties no bezdvēseliskā kukainīša, kurš ir tik jūtīgs, lai sevi
pasargātu no tiem, kas var uzbrukt un
atņemt dzīvību, ko radījis mūsu Debesu Tēvs. Tā ir gudra ikona ne tikai sevis
aizsargāšanai no apdraudējumiem, bet
vairāk – lai ikviens varētu turpināt pats
savu skaisto dzīves koncertu. Ja maza
kukainīša radītā skaņa ir dzirdama tik lielā
apkārtnē, ko lai saka par sirds un dzīves
“skaņu”, ko no Dieva esam aicināti izdziedāt un paust mēs katrs.
Noslēgumā kā piemēru abiem izteiktajiem akcentiem – aizsardzībai un skaistas dzīves “koncertiem” – sev un jums
piedāvāšu pārdomāt un meditēt divus
tekstus. Pirmais ir Vārds no svētā Pētera
vēstules: “Esiet skaidrā prāta un nomodā,
jo jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā
rūcošs lauva, meklēdams, ko aprīt. Stipri
ticībā pretojieties tam, zinādami, ka tādas
pat ciešanas notiek jūsu brāļiem pasaulē.”
(1 P 5, 8-9)
Otrs – no svētā Pāvila vēstules: ”Bet

pāri visam tam lai jums ir mīlestība, kas
ir pilnības saite! Un Kristus miers lai ga
vilē jūsu sirdīs, kam jūs esat aicināti vienā
miesā!
Esiet pateicīgi! Kristus vārds lai bagā
tīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet
viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam
dziediet savās sirdīs psalmus, sla
vas dziesmas un garīgās dzies
mas! Un visu, ko jūs darāt vār
dos vai darbos, to visu dariet
Kunga Jēzus Kristus vārdā,
pateikdamies Dievam un Tē
vam caur Viņu!” (Kol 3, 14-17)
Priesteris Pāvils Kamola
no Karmela Dževinā, Polijā
Pāvils Kamola

OLĪVDĀRZA APĻI
Ārpus žēlastības apļa
– pasaules nežēlīgā nakts…
Tiem, kas paliek iekšā,
– trīs riņķi uzkāpšanai.
Pirmajā valda miers un laime.
Nevajag pārāk uztraukties.
Pasargāti kā cāļi zem spārniem,
domā par sevi un savējiem.
Otrajā ieiet tikai daži no mācekļiem.
Klātesošās asaras un bailes
prasa nomodu un līdzjūtību.
Te vajag mācēt aizlūgt par vēju.
Kas iedrošināsies iekāpt trešajā,
kur rūgtums, ciešanas un nāve?!
Tur nevar pastāvēt bez enkura,
kas sniedzas aiz priekškara iekšpusē.
Vienīgi šajā dziļuma ceplī
var kļūt par kviešu Hostiju,
kas izstiepj spārnus pāri kalnam
un izgaismo nakti ar caurdurto sānu.
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Draudzes pārstāves liecība

„Esi droša un stipra, mana sirds”

ŽĒLASTĪBĀM PILNAIS SVĒTCEĻOJUMS
UZ MEDŽUGORJI
Šajā vasarā es piepildīju senlolotu sapni par svētvietu apmeklēšanu pasaulē. Pavisam pabiju četrās: Polijā – Čenstohovā
un Krakovā, Horvātijā – Makarskā, Bosnijā
Hercegovinā – Medžugorjē. Visās biju pirmo reizi. Svētceļojumā devos ar grupu, ko
vadīja Veronika Saveļjeva un priesteris
Juris Zarāns. Grupā bija 44 cilvēki no visas Latvijas. Apmēram
puse no grupas bija dažāda
vecuma jaunieši, jo Medžugorjē notika 33. MLADIFEST.
Tās ir jauniešu dienas, kas
notiek ik gadu no 1. līdz 6.
augustam. Šī gada festivāla
moto: “Mācieties no Manis un
jūs atradīsiet mieru.” (Mt. 11, 2830) Ceļā mēs devāmies 29. jūlijā ar
autobusu no Daugavpils pēc Svētās Mises Jēzus Sirds katoļu baznīcā. Nākamajā
rītā Svēto Misi svinējām Čenstohovā, nelielā kapelā. Mums bija deviņas stundas, lai
visu apskatītu un šoferi atpūstos. Šeit lielās Jēzus skulptūras priekšā es izjūtu lielu
mīlestību. Teicu Jēzum: – Es arī Tevi mīlu!
31. jūlijā Svēto Misi svinējām Makarskā,
baltā ar zeltītām krāsām izrotātā kapelā. Mani pārsteidza skaļā čivināšana. Tie
nebija putni, bet dziedošas cikādes (tādas mušiņas). Šeit baudījām Dieva radīto
ūdeni, sauli. Peldējāmies Adrijas jūrā, es
pārliecinājos par sāļo ūdeni. Un tad jau
pavisam drīz ieradāmies Medžugorjē. Jauniešu festivāla programma visas dienas
bija nemainīga: rīta daļā (plkst. 9–12) – lūgšana Svētajam Garam, liecības, katehēze,
arī dziesmas un dejas. Vakara daļā (plkst.
17–22) – liecības, Rožukroņa lūgšana,
Svētā Mise, adorācija, dziesmas, dejas.
Dienas vidus bija brīvs, jo temperatūra pakāpās pāri plus 40 grādiem. Uz festivālu
bija atbraukuši dalībnieki no 70 valstīm.
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Visvairāk pārstāvju – no Polijas, Itālijas,
Ukrainas. Pirmajās dienas jutos tik laimīgi satraukta, ka esmu šeit un visu redzu,
dzirdu, izjūtu! Mani uzrunāja divu vīriešu
liecības par laulības dzīves atjaunošanu.
Katehēzēs garīgā kārta atgādināja, ka svarīgi lūgties katru dienu un sarunāties ar
Jēzu kā ar savu draugu. Sprediķī
priesteris norādīja, ka šeit, Medžugorjē, mums ir viegli būt
labiem kristiešiem, bet svarīgi tādiem palikt, atgriežoties
mājās.
Mūsu svētceļojuma or
ganizatore Veronika komentēja, ka mūs visus uz
Medžugorji ieaicināja un atveda pati Jaunava Marija. Un Marija rosina ievērot piecas lietas: lūgties
Rožukroņa lūgšanu, pieņemt Euharistiju, lasīt Svētos Rakstus, gavēt, katru
mēnesi izsūdzēt grēkus. Savos vēstījumos Viņa aicina lūgties un lūgties. Marija vēlas visus vest pie sava Dēla Jēzus.
Puspiecos no rīta kāpām arī abos kalnos.
Pirmajā kāpām, skaitot Rožukroņa lūgšanas, un augšā pie Marijas skulptūras arī
lūdzāmies. Otrajā kalnā kāpām, skaitot
Krustaceļa lūgšanu. Kalna virsotnē 1933.
gadā uzstādīts liels balts krusts. Pieres
piespieduši pie krusta, lūdzāmies un izteicām savus lūgumus. Pēdējās dienās
jau jutos nogurusi. Tad lūdzu Jēzu mani
stiprināt, lūdzu, lai spēju izturēt līdz dienas noslēgumam un aiziet līdz viesnīcai.
Vienmēr arī palīdzēja! Pateicība Dievam!
Jaunava Marija man palīdzēja izlemt un
pieteikties gavēt piektdienā, jo trešdienā
nebiju gatava atteikties no garšīgajām
pusdienām viesnīcā. Bet nākamajā dienā
pusdienas vienkārši vairs nebija tik garšīgas! Tagad arī mājās man vairs negribas

tik daudz ēst, un varu piektdienās gavēt ar
maizi un ūdeni. Festivāla noslēguma vakarā pēc Svētās Mises mani fiziski sapurināja
Marija ar belzienu kreisajā plaukstā tā, ka
es salecos un skatījos uz visām pusēm.
Sēžot bazilikā pretī Marijas skulptūrai, uzaicināju Viņu ciemos uz Latviju, uz Aglonu!
Atbraucot mājās, darba dienas bija garas,
biju nogurusi, bet sapratu, ka man nesāp
mugura. Biju tik piepildīta garīgi, dvēseliski. Visu laiku atkārtoju: – Pateicība Dievam!

Un visiem saviem mīļajiem tuviniekiem un
arī klientiem darbavietā stāstīju un stāstīju
par piedzīvoto. Atpakaļceļā no Medžugorjes mēs ciemojāmies Krakovā pie svētās
māsas Faustīnes. Svēto Misi svinējām kapelā, kur bija Jēzus attēls un māsas Faustīnes attēls.
Atgriezāmies mājās 8. augustā. Visi
atvadījāmies viens no otra kā seni draugi.
Mārīte Indriksone,
foto no personiskā albuma

DEJAS MEDITĀCIJA KOPĀ AR DEJU AUTORĒM
Augusta izskaņā Latvijā viesojās Dejas
meditācijas (Sacred Dance) veidotāja un
horeogrāfiju autore Frīdela EiblaKloke, kā arī Saskia Kloke.
Apzinoties, ka lielas personības jāpiedzīvo katram pa
šam, uz kopīgu dejas meditācijas nodarbību Rīgas Lutera
evaņģēliski luteriskās draudzes centrā 26. augustā devās
arī pārstāves no Madonas katoļu
draudzes.
Dejas meditācija ir dvēseles deja
ar Dievu. Deja kā lūgšana, kas ved iekšējā

klusumā, vērīgumā, dvēseles sakoptībā un
vienotībā ar pasauli. Dejas meditācijas
nodarbībās, ko Latvijā vada Frīdelas Eiblas-Klokes audzēkne māsa
Diāna OP, tiek pārdomāti un
apcerēti Svētie Raksti un lūgšanu teksti, konfrontējot tos
ar savu dzīves pieredzi. Deja
un kustība ļauj apzināties un
izkopt cilvēka garīguma un
miesīguma vienotību, zīmju un
simbolu veidā sekmē mūsu katra
unikālās attiecības ar Radītāju.
Inese Elsiņa
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Šīs vasaras piepildījums

GULBENES DRAUDZES SVĒTCEĻOJUMA PIEZĪMES
Šī gada svētceļojums uz Aglonu bija ne
tikai brīnumains, bet arī prieka piepildīts.
Prieks – Svētā Gara auglis. Priesteris Ingars
Stepkāns katehizēja par dažādām maņām,
atgādināja, ka tās ir Dieva dāvanas, kas jāsaskata, jāsaklausa, jāsaož un jāsatausta,
jānovērtē, jāpateicas un jāslavē to Radītājs.
Paralēli klausījāmies par
pieciem garīgās dzīves līmeņiem. Priesterim labi
izdevās piemeklēt jokus –
atbilstoši katrai katehēzes
tēmai.
Atmiņā iespiedies gana
teiktais, ka nav jēgas ciest
un nest ciešanas tāpat vien,
ja tās nesavieno ar Jēzus
ciešanām. To senāk nezināju, līdz ar to tik daudz ciešanu palaistas vējā, tās jau
sen varēja kalpot Dieva valstībai. Arī tulznas un sviedrus var pārvērst par dārgumu Dievam, ja vien cilvēks
to vēlas un upurē Jēzum.
Šalom! Čau! Sveiks! Mēs
runājām arī par dažādiem
sveicieniem, kas lika aizdomāties par to, ko otram pasakām un ko atļaujam caur
šo sveicienu veikt citam mūsu dzīvē.
Grupā šogad bija daudz dāvanu, un viena no tām bija Dievmātes aicinātie bērni un
jaunieši. Viņu laimīgie smiekli bija tik skaisti! No viņiem varējām mācīties spēju izturēt
grūtības, kā arī dzīves
prieku, entuziasmu,
fantāziju, humoru un sadraudzību.
Dažkārt, nesot karogu, bija spēcīgs vējš,
un buru nevarēja savaldīt, bija jāpieliek milzīga piepūle. Pārdomāju, ka divas dienas pr.
Ingars bija devies tiešajos pienākumos uz
Alūksni, un tieši tobrīd mēs, draudze, izjutām grūtības nest karogu, kurš kā bura cīnās
pasaules vējos. Mastam kādā brīdī pat izkrita
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skrūvīte – simboliski, jo ar mums todien negāja priesteris un svētceļojuma kuģim kaut
kā būtiska pietrūka. Tas lika aizdomāties, ka
Baznīcas garīgajai kārtai, īpaši līderiem, arī
nākas saskarties ar spēkiem, kad tik grūti ir
cīnīties un vieglāk karogu būtu nolaist...
Netālu no Aglonas ir kāda lauku māja,
kurā valda liels Dieva miers
un radošs noskaņojums.
Otro gadu ar meitenēm
atpūtas laikā zīmējām un
secinājām, ka tā varētu būt
laba tradīcija šajā vietā ik
gadu radīt kādu zīmējumu
Dieva godam. Kā īpašs notikums bija Svētā Mise pie
ezera. Tas bija skaistums –
košās debesis, dziedošie
putni, vējš, saule – viss tik
dabiski un mierpilni.
Vienā no pieturām pie
krusta apsēdāmies atpūsties, un tur bija krucifikss,
kur Jēzum pārlūzusi roka.
Ieminējos, ka Jēzus būtu
jādod mediķu aprūpei. Tad
“mediķi” sāka spriest, ka
lūzums ir vaļējs, un roka ir
jāieģipsē. No materiāliem
līdzi bija tikai plāksteris, ar
to Jēzus roka tika ieģipsēta. Pr. Ingars ieminējās, ka arī šajā gadījumā nostrādāja maņas: kāds pamanīja – redze, kāds pastāstīja –
mute, kāds salaboja – tauste.
Aglonā fantastisks bija tautas Krustaceļš – dziļas meditācijas, silts vakars, daudzi
debesīs redzēja gaismas siluetu. Arī procesijas bija skaistas, īpaši aizdomāties lika mazie
puiši sārtajos mocekļu apģērbos ar palmu
zariem, kas aktualizēja ciešanu nozīmi. Svētku Svētās Mises bija neparastas skaisto dziedājumu dēļ. Varējam izbaudīt un sajusties
kā debesīs un dziedāt kopā ar eņģeļiem. Arī
politiķu sagatavotās lūgšanas varēja baudīt

„Mana sirds turas pie Tava vārda: “Meklējiet Manu vaigu!””
kā patīkamu smaržu Dieva godam.
Kad svētku dalībnieki aizbrauca, vēroju
mūsu virtuves kalpotājus un nodomāju –
vienmēr kādam ir jānovāc trauki, jāsatīra
atstātais. Līdzīgi mums jāseko līdzi visam
garīgajā dzīvē – lai nesakrājas netīrumi un
miskastes maisi.

Svētceļojuma brīnišķīgos augļus ceram
saglabāt kā dārgu eļļu mūsu lampām visam
gadam, gaidot mūsu Līgavaini.
Sirsnīgs paldies priesterim Ingaram par
pacietību, mīlestību un vēlmi komunicēt,
būt ar mums kopā! Lai Dievs svētī un atalgo!
Inese Stoklosa

SATIKŠANĀS AR JĒZU CAUR MARIJU
Kad Gulbenes draudzes meitenes –
Bernadete, Agrita, Vanesa, Sabīne, Beatrise – pēc Svētdienas skolas cītīgas
apmeklēšanas 24. aprīlī saņēma Pirmo
Svēto Komūniju, sapratām, ka šī garīgā
sadraudzība viņu vidū ir jāturpina. Kā
pateicība par skolotājas Palmīras
ieguldīto darbu 22. maijā tika
pasūtīta Svētā Mise, pirms
kuras meitenes sanāca kopā,
lai piedalītos Rožukroņa lūgšanā. Novadīt Rožukroni tika
pieaicināta Sanija Liepiņa,
kura Pirmo Svēto Komūniju
pieņēma 2020. gada vasarā.
Viņai šī lūgšana nozīmē pagodināt Jēzu un Viņa māti Mariju par
Viņu ciešanām pie krusta.
Stāsta Sanija: “Rožukronis man ir mīļš
jau daudzus gadus. Drīz būs gads, kopš
esmu Dzīvajā Rozē. Katru vakaru lūdzos
savu noslēpumu, un katru vakaru skaitu
un pat vadu Rožukroni mūsu lūgšanu grupiņai. Arī pieaugušajiem baznīcā esmu
vadījusi Rožukroni. Man ir liels prieks to
darīt draudzes meitenēm, un priecātos
viņas redzēt Rožukronī arī starp lielajiem.
Ir gandarījums, ka varu vadīt un pamācīt
citus. Rožukronis ir viena no manām mīļākajām lūgšanām. Lūdzos dažādos nodomos un pateicībās.”
Vanesas domas: “Rožukroni lūdzos
kopā ar mammu, biežāk tas notiek caur
interneta saitēm. Bērnu Rožukronis mūsu
baznīcā man šķiet interesantāks, jo tas

notiek klātienē un tajā piedalās vairāki
bērni. Ir jauki, ka Rožukroņa laikā ir iespēja satikt vienaudžus baznīcā. Sākumā bija
mazliet satraukums, jo katram ir savs uzdevums, kuru jāizpilda. Uzmanīgi jāseko
līdzi! Tas ir svarīgi! Gribētu, lai arī maniem klasesbiedriem būtu vēlme
lūgties Rožukroni, tas būtu kaut
kas ļoti īpašs! Un vēl – tas papildinātu bērnu skaitu mūsu
baznīcā.”
Ginta: “Rožukroņa lūgšanā šoreiz biju kopā ar vīru.
Tas bija skaists, emocionāls
brīdis klausīties bērnu balsīs
un lūgties altāra priekšā kopā ar
mūsu meitu Agritu. Agrita šajā reizē
bija paņēmusi līdz grāmatiņu, kurā skatāmas lūgšanas, un arī krustmātes Diānas
Pirmajā Svētajā Komūnijas dienā uzdāvinātās Rožukroņa krellītes.”
Kā nākamā tikšanās reize lūgšanai tika
izvēlēta diena, kad Svētās Mises nodomā
ielikām Kanellas nometnes organizatorus.
Šajā reizē uz Rožukroni netika Vanesa, taču
atsaucās Sabīnes māsa un brālis. Viņu
atsauksmes par Rožukroni ir atzinīgas:
“Šāda kopā sanākšana mums patīk. Mājās
“Covid” laikā arī katru svētdienu skaitījām.
Patika, ka katru daļu vada kāds cits bērns,
tad tas uzreiz ir tā daudz atbildīgāk.”
Piebildīšu, ka vēlamies draudzē iedzīvināt šo skaisto un svētīgo tradīciju – bērnu
Rožukroni vienreiz mēnesī!
Ginta Ābeltiņa
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Madonas draudzes grupas pieredze

SVĒTCEĻOJUMS UZ AGLONU NOSLĒDZIES
Šogad punktu uz i svētceļnieki lika 14.
augusta pusdienlaikā, kad Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā piedalījās svētceļniekiem veltītajā Svētajā Misē un prezentācijā. Kopumā par sevi tad pastāstīja 16
grupu pārstāvji, arī Madonas katoļu draudze.
Ceļā uz Aglonu
Madonas
grupa devās 7.
augustā, tajā bija
65 cilvēki, kur jaunākajam 2 gadi,
vispieredzējušākajam – 61 gads.
Svētceļnieki kājām mēroja 160
kilometrus,
un
tā kā vairāk nekā
trīsdesmit no dalībniekiem bija bērni, ceļā
līdzi tika ņemti 7 rati, 5 velosipēdi, izdzerti 80 litri piena. Svētceļojumu kuplināja 9
mūzikas instrumenti, spožas slavētāju balsis, 7 dienās izskanēja priestera Māra Ozoliņa 7 katehēzes.
Santa Jaujeniece: – Svētceļojums ir
dzīve miniatūrā. Īsā laikā tik daudz atziņu,
piedzīvojumu un pārdzīvojumu! Svētceļojumā gāja ģimenes ar bērniem, par ko ļoti
priecājos, jo bērni savstarpēji draudzējās,
risināja mazos konfliktus un neļāva pieaugušajiem ieslīgt sevis žēlošanā. Dievs
mani žēloja, jo man nebija nevienas tulznas vai muskuļu sāpes. Varēju pilnībā pievērsties garīgajai dimensijai – klausīties
katehēzes, iekļauties lūgšanu solī, ļauties
klusuma mirkļiem un sarunām ar līdzgājējiem, sevi un Dievu. Pateicos visiem, kas
organizēja un garīgi pavadīja šo svētceļojumu. Paldies Dievam par žēlastībām!
Dace Baumgartena no Aizkraukles
katoļu draudzes: – Ar Madonas draudzes
grupu svētceļojumā devos otro gadu. Un
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atkal esmu ļoti pateicīga Dievam, ka to
izdarīju! Šī gada svētceļojums man bija
fiziski grūtāks, jo bija liels karstums un
kā papildus slogu nācās uzņemties sava
jaunākā dēla stumšanu ar ratiem. Katehēzes, kuras vadīja priesteris Māris, bija
kā gards ēdiens
dvēselei. Esmu
bezgala pateicīga par katru brāli un māsu, kas
palīdzēja stumt
ratus,
uzmundrināja nomāktā
brīdī, par katru
smaidu, lūgšanu
un dziesmu, par
katru ceļa soli,
ko kopīgi mērojām uz Aglonu!
Gunita Začesta: – Šoreiz svētceļojumā izlēmām iet kopā ar vīru un līdzi ņemt
mūsu trīs mazuļus: 7 gadīgo Jēkabu; 4 gadīgo Līvu un 2 gadīgo Daumantu. Uzsākot
ceļu, zināju, ka nebūs viegli. Tā arī bija.
Sākums bija ļoti grūts, daudz emociju, izaicinājumu, ar daudz ko sevī jātiek galā.
Svētceļojums iemācīja būt arī vājai, lūgt
palīdzību un pieņemt palīdzību. Otra atziņa – jāmācās lielāka paļāvība uz Kungu.
Nav jāplāno viss pa minūtēm, nav skrupulozi viss jāorganizē, jāļauj Dievam lietas
sakārtot, kā Viņam tīk. Kad ceļa gaitā to
nedaudz apguvu, kļuva vieglāk un spēju
saklausīt Dieva balsi. Uzrunāja priestera
katehēzes, iegādājos grāmatu “Dievs pārmaina”, lai varu vēlreiz pārlasīt mācīto.
Ļoti lepojos ar savu ģimeni un pārējiem
ceļa biedriem, ka mēs visi nogājām līdz
galam un ar asarām acīs varējām sveicināt Dievmāti Mariju!
Sagatavoja Inese Elsiņa

„Nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams Tam Kungam!”

KALNI JĀPIEDZĪVO KATRAM PAŠAM!
Šogad pēc trīs gadu pārtraukuma atkal radās iespēja aizskriet uz tālākām ārzemēm – Itāliju, Šveici, Austriju, arī nedaudz
apraudzīt Čehiju un Poliju. Lai nu šoreiz
piedod nenoliedzami skaistās Čehijas un
Polijas pilsētas ar savu milzīgo sakrālo mantojumu, kā arī Rietum
eiropas pilsētas, kurās
apmeklējām
klosterus
un baznīcas, kas ar savu
arhitektūru,
senatnīgo
skaistumu, greznību un
mākslas vērtībām “pameta bez valodas”, tomēr
vislielāko iespaidu atstāja
tas, ko radījis Vislielākais
Mākslinieks: ezeri, ūdenskritumi un kalni, kalni, kalni... savā milzīgajā varenībā un skaistumā. Laiks
mūs lutināja, piedāvājot
dažādus apstākļus, tāpēc
Alpus redzējām gan spožā saulē – robainās galotnes uz zilo debesu fona,
kas šķiet tik tuvu, tālākās – zilganā, caurspīdīgā dūmakā, gan arī
miglā tinušos – tik mistiski noslēpumainus.
Šī atkalsastapšanās vienmēr ir nozīmīga un
emocionāla, jo mana pirmā apzinātā ieticēšana Dievam notika kalnu zemē. Tālajā jaunībā, padomju laikos katrs sevi cienošs students vismaz reizi iesaistījās tā saucamajās
studentu celtnieku vienībās, kas darbojās
pa visu plašo padomjzemi, lai palīdzētu celt
tās vārgo tautsaimniecību. Un, lūk, man gadījās nonākt Ziemeļkaukāzā, Kabardijā. Jau
pirms brauciena mēs – deviņpadsmitgadnieces – priecājāmies, ka redzēsim kalnus.
Bet... bijām nodzīvojušas mazā Kaukāza
ciematiņā kādu nedēļu, laiks nemainīgi bija
nomācies un mākoņains, visapkārt – līdzenums. Un tad kādā skaidrā rītā, braucot uz
savu nometni pēc nogurdinošas naktsmai-

ņas dārzeņu pārstrādes cehā, autobusu
pāršalca čuksti – kalni, kalni, kalni... Tur tie
beidzot bija. Visi vārdi šķita par nabadzīgu,
lai aprakstītu to skaistumu un varenību, kas
pavērās mūsu acīm: lēca saule, sniegotās
galotnes iekrāsojās rozā, oranžas, dzeltenas un sarkanas. Krāsas
zaigoja, mainījās, kļuva
gaišākas, līdz galotnes ieguva mirdzoši baltu toni,
kas saglabājās dienas garumā. Toreiz es pirmo reizi
izjutu, ka ir iespējams tāds
pārpasaulīgs skaistums,
kas ir tik žilbinošs, ka rada
sāpes, liek iesmelgties
sirdij. Un kopā ar šo sāpi
atnāca absolūti skaidra
doma – Dievs ir! Tikai Viņš
var radīt šādu skaistumu.
Ticības apliecinājuma vārdi par ticību Kungam, visu
redzamo un neredzamo
lietu Radītājam, ko, vecāku aizvilkta uz baznīcu,
biju atkārtojusi, ieguva
jēgu. Šīs vasaras ceļojums atkal atdzīvināja
senās atmiņas. Atkal, redzot kalnu varenību,
ieraudzīju savu niecīgumu un reizē arī savu
nozīmību Dieva acīs, jo Viņš, kas ir radījis
kolosus, ir radījis arī mūs, pie tam apveltot
ar nemirstīgu dvēseli. Kā mēs to kopsim, ar
ko piepildīsim, kā ēdināsim, tas jau ir mūsu
ziņā. Ceļojums ir lielisks dvēseles pabarošanas veids. Tāpēc, ja vien laiks, veselība
un citi apstākļi atļauj, ceļojiet! Zaudējot zināmu summu naudas, jūs kļūsiet bagātāki.
Dievs zemi ir radījis tik bezgala skaistu un
daudzveidīgu, ka ir grēks to neapskatīt, ja
vien ir iespēja. Un redzēto nav iespējams
ne izstāstīt otram ar visdaiļrunīgākajiem
vārdiem, ne parādīt viskvalitatīvākajās fotogrāfijās. Tas ir jāpiedzīvo un jāizjūt pašam!
Ilze Kloppe
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Jauniešu festivāls Francijā

„ESIET LAIPNI LŪGTI PARADĪZĒ!”
Tas ir festivāla nosaukums, kas sākumā
radīja skepsi, jo kā gan festivālu var salīdzināt ar ko tik augstu un svētu? Tomēr
nu droši varu teikt, ka mūsu piedzīvojums
Francijā bija kā ieskats un mazs treilerītis
paradīzei.
22. jūlijā 11 jaunieši un 5 pieaugušie–kalpotāji devāmies no Rīgas ceļā uz
kristīgās
kopienas
„Chemin Neuf” organizēto jauniešu festivālu. Pēc 2,5 dienām,
Dieva spēkā paveicot
dažādus izaicinājumus – mašīnas ķibe
les,
kondicioniera
neesamību karstumā
un Francijas mak
donalda dārgās cenas, ar lielu prieku un
nebeidzamiem
sajūsmas saucieniem,
redzot neaprakstāmi skaisto dabas ainavu,
ieradāmies Otkombas abatijā, kas atrodas
kalnu ieskautā vietā pie Francijas lielākā
ezera Buržē. Abatija ir celta 12. gadsimtā,
tur dzīvojuši mūki, bet šobrīd tā nodota
kopienas gādībā. Tur notiek kristīgās formācijas mācības jauniešiem, konsekrēto
personu ikdiena, bet vasarās rit festivāls,
kas bija mūsu brauciena galamērķis.
Tā kā šogad ieplānoti četri festivāli, dalībnieku skaits bija mazāks – 300 jaunieši
no Nīderlandes, Francijas, Latvijas, Amerikas, Brazīlijas, Ungārijas, Čehijas. Festivāla programma bija ļoti plaša. Rīti sākās ar
nemainīgajām franču brokastīm – bagete
ar sviestu un ievārījumu un kādu siltu dzērienu. Pēc tam varējām apmeklēt garīgās
prakses: lūgšanu skolu, kur priesteris iepazīstina ar dažādiem lūgšanu veidiem.
Dienā, kad tur viesojos es, apguvām meditāciju ar Vārdu pēc sv. Ignācija metodes.
Priesteris vadīja cauri šai praksei un deva

12

20 minūtes klusuma, lai izmantotu apgūto. Varējām apmeklēt arī harismu skolu,
kur kopienas māsas un brāļi iepazīstināja
ar Svētā Gara harismām. Bija jāsadalās pāros ar kādu vēl neiepazītu cilvēku un, pavadot laiku lūgšanā, jālūdz nākt Svētajam
Garam, lai Viņš parāda, kurā dzīves jomā
Dievs grib runāt ar šo cilvēku, kā arī lūdzām, lai Dievs rāda
attēlu. Interesanti,
ka brīžiem cilvēkiem
šis pravietojums bija
100% precīzs. Varējām lūgties arī dabā,
rīta stundas pavadīt
adorācijā vai klusajā lūgšanā abatijas
rožu dārzā ar skatu
uz kalniem un ezeru. Parasti pēc tam
sekoja lekcijas par
personības izaugsmi, Dieva iepazīšanu, Bībeli, karu, ekoloģiju utt. Katru dienu svinējām Svēto Misi
vai notika protestantu dievkalpojums, jo
kopiena ir katoļu, bet ar ekumenisku aicinājumu. Pēc tam sekoja pusdienas un
iespēja piedalīties visdažādākajās sporta
aktivitātēs. Pēcpusdienās varēja veltīt laiku lūgšanai, apmeklēt lekcijas, atpūsties,
iepazīties. Īpaša lieta bija telts „Sirds uz sirdi”, kurā kopienas brāļiem vai māsām varēja jautāt padomu, atklāt savu uztraukumu, pārdomas vai meklēt garīgo vadību.
Vakaros notika vesperu dziedāšana. Ar
lielisko mūziķu grupu un lirisko franču valodu vesperes nelikās garlaicīgas, monotonas, bet dziļas un ļoti skaistas. Vakari bija
dažādi: pirmdien braucām ar laivu pa ezeru,
notika dejošanas stunda un slavēšana abatijā, otrdien uzklausījām liecības, trešdien
piedzīvojām izlīgšanas vakaru ar aizlūgumiem, grēksūdzi un iespēju rakstīt vēstuli
kādam, kam vēlamies lūgt piedošanu vai

„Māci man, Kungs, Tavu ceļu un vadi mani pa līdzenu teku”
arī vēstuli Dievam; ceturtdien notika Svētā
Gara vakars, bet noslēgumā bija svinības ar
burgeriem, dejām, liecībām par piedzīvoto.
Man personīgi vislielāko pārsteigumu
radīja īsta paradīzes sajūta – pasakainā
daba, cilvēki, kas vienmēr sveicinās, smaida, apjautājas, kā klājas, lielais Dieva miers
un Viņa jūtamā klātbūtne. Pārsteidza, ka
neviens netika tiesāts. Latvijā bieži jūtu
šķelšanos, aizspriedumus starp dažādām
konfesijām, pamanu aprunāšanu arī kristiešu starpā, kā arī nereti kristiešu pasākumos pietrūkst jautrības, aktivitāšu jauniem
cilvēkiem. Turpretī Francijā valdīja milzīga
pieņemšana ne tikai vārdos, bet arī darbos,
konfesiju atšķirības nelikās nekas svarīgs,
visi bija tik jauki un mīloši, devīgi un pašaiz-

liedzīgi. Nekad nebiju bijusi pasākumā, kur
ar priesteriem var gan runāt, apgūt garīgas
prakses, bet vēlāk lēkāt pie pazīstamas
mūzikas kopā ar citiem. Pirmo reizi redzēju, kā dejo un mums dejas māca konsekrētie brāļi; festivālā visi jutām lielu drošību
un mīlestību. Tas patiesi likās kā ideāls, uz
kuru tiekties sabiedrībai, kā maza oāze.
Pēc paradīzes, protams, nav viegli atgriezties reālajā pasaulē, dzīvē, kur bieži
vien jūtamies pretēji. Tomēr vēl joprojām
Dieva klātbūtne nav pametusi ne manu,
ne arī citu dalībnieku sirdis. Domāju, ka visi
tika iedvesmoti nest paradīzi un Dieva mīlestību tālāk uz savām mājām, valstīm un
citu sirdīm!
Elīza Elsiņa

MADONIEŠI PIEDALĀS KRISTĪGAJOS
DZIESMU SVĒTKOS
25. jūnijā Ogres novada Lēdmanes
draudzē, kuras prāvests ir priesteris Arnis
Maziļevskis, tika svinēta 20 gadu jubileja
un dievnama iesvētīšanas 15. gadskārta.
Par vēstures
gaitu baznīcā uzņemta dokumentāla filma “Liecības par Lēdmanes
dievnamu”,
kas
jubilejas reizē tika
parādīta
svētku
viesiem. Un visu
paaudžu viesi patiešām bija ieradušies no daudzām
Latvijas vietām,
jo vairāk tāpēc,
ka vienlaikus ar draudzes jubileju šeit bija
izziņoti un notika pirmie Kristīgie Dziesmu
svētki. Skanēja slavēšanas dziesmas Dieva
godam, ko brīvā formā un kārtībā izpildīja
slavētāji no Madonas (attēlā), Rīgas, Si-

guldas, Kalna skolas kopienas, Ilūkstes un
citām Latvijas draudzēm. Ikviens varēja saņemt aizlūgumus, dienas gaitā piedalīties
sportiskās vai radošo darbnīcu aktivitātēs.
Tāpat atpūsties un
cienāties ar draudzes un ciemiņu
sarūpētajiem naš
ķiem.
Pasākuma kul
minācijā
notika
Romas Katoļu baz
nīcas Rīgas arhibīs
kapa metropolīta
Zbigņeva Stanke
viča un Lēdmanes
draudzes priestera
Arņa
Maziļevska
vadītā Svētā Mise.
Ir doma nākamgad Kristīgo Dziesmu
svētku ideju turpināt, un jau izskanēja piedāvājums, ka svētki varētu notikt Madonā.
Inese Elsiņa
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ZINĀŠANAS – KALPOŠANA DIEVAM
Septembris ir skolas laiks, un ikvienam
kristietim būtu jāapzinās, ka arī zināšanas
ir Dieva dāvana. 8. septembrī katoļticīgie
atzīmē Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas dienu. Viņa mums nes Jēzu, nes zināšanas, kuras ir pāri šai pasaulei. Ko gan
bērni iegūst skolā un studenti – augstskolā, kā arī pieaugušie dažādos kursos? Šoreiz negribu atdalīt laicīgās zināšanas no
garīgajām. Dievs mums devis prātu izzināt, tāpēc varam teikt, ka visas zināšanas
savā veidā ir saistītas ar Dieva klātesamību
mūsu dzīvē.
Draudžu izdevumā, protams, pastiprinātu uzmanību pievēršam garīgajām patiesībām. Interneta vietnē www.katolis.lv
lasāms, ka saskaņā ar Baznīcas tradīciju
Svēto Krustu, pie kura nomira Jēzus, atrada imperatora Konstantīna māte – svētā Helēna. Piedzīvojusi, ka viņas dēls liek
nogalināt savu otro sievu, kura bija nonāvējusi viņa dēlu no pirmās laulības, Helēna gandarīšanai dodas svētceļojumā uz
Jeruzalemi. Pilsēta ir imperatora Adriana
izpostīta, Helēnu sagaida vien drupas. Tomēr saņemtās atklāsmes un vietējo cilvēku
padomi ļauj Helēnai atrast vietu, kur gadiem ilgi apraksts zemē bija glabājies Kunga Krusts. Vairāki brīnumi apstiprina Krusta autentiskumu. Pateicībā Dievam par

saņemto žēlastību Helēna liek Jeruzalemē
Krusta atrašanas vietā uzcelt baziliku, kurā
tiek noglabāta daļa relikviju. Otra daļa tiek
nogādāta Konstantinopolē, trešā – Romā,
kur relikvijas glabājas Krusta godam uzceltajā baznīcā Laterāna tuvumā.
335. gada 13. septembrī, trīsdesmitajā gadadienā pēc Svētā Krusta atrašanas,
imperators Konstantīns sapulcina Baznīcas Tēvus uz divu baziliku iesvētīšanu Jeruzalemē. Nākamajā dienā, 14. septembrī,
Jeruzalemes bīskaps pirmo reizi klātesošajiem parāda Svētā Krusta relikvijas to pagodināšanai. Baznīcas tēvi 14. septembri
nozīmē par Svētā Krusta Pagodināšanas
dienu, kas ik gadus svinama Baznīcā. Kristus sevi atdeva par upuri uz krusta pasaules pestīšanai, un krusts kristiešiem ir cerības zīme nonākšanai apsolītajā Valstībā.
Cilvēki slāpst pēc zināšanām, tās meklē, lai ne tikai vadītos pēc patiesā un attīstītu sevi, bet, lai ar uzzinātā palīdzību varētu
palīdzēt pasaulei un gluži vai līdzdarbotos pasaules atpestīšanas darbā. Mēs visi
esam Dieva bišu strops un ar saviem darbiem nesam ko būtisku šai pasaulei. Nenovērtēsim par zemu garīgās zināšanas un arī
tās, kuras citi mēdz dēvēt par laicīgām, jo
arī to apguve palīdz kalpot Dievam.
Diāna Lozko

„Redzu Tā Kunga laipnību dzīvo zemē”

Svētdienas Evaņģēlijs
25. septembris

18. septembris

(Lk 16, 1-13)

(Lk 16, 19-31)
2. oktobris

9. oktobris

DEBESU VALSTĪBA LĪDZINĀS...
Uzdevums ikvienam
Aicinu atvērt Bībeli un turpināt iepazīt
Debesu valstību. Lasi Mateja evaņģēlija
13. nodaļas 45., 46. pantu un pamani nepareizos vārdus tālāk citētajā teikumā! Izmantojot tabulā dotos vārdus, labo teks-

tu un veido pareizus pantus.
„Vēl Debesu valstība līdzinās pircējam,
kas atrada vērtīgas lietas. Un, atlasījis vienu īpaši svarīgu mantu, aizgāja un samainīja daļu, kas tam bija un iegādājās to.”
Sagatavoja Palmīra Gailīte

sevišķi, pārdeva, tirgotājam, nopirka, meklēja, pērli, atradis, dārgas,
visu, pērles, nogāja, dārgu
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(Lk 17, 5-10)

(Lk 17, 11-19)
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Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte
LŪGŠANA SKOLĒNIEM
PIRMS MĀCĪŠANĀS

LŪGŠANA PĒC
MĀCĪŠANĀS

Visužēlīgais Kungs, sūti
mums Sava Svētā Gara
žēlastību, kas stiprina
mūsu dvēseles spēkus,
lai mēs, ņemdami vērā
mums pasniegtās mācības,
pieaugtu par godu Tev,
mūsu Radītājam, par
iepriecinājumu mūsu
vecākiem un par svētību
Baznīcai un Tēvijai.

Mēs pateicamies Tev,
Radītāj, ka Tu Savā
žēlastībā esi darījis mūs
cienīgus mācīties.
Svētī mūsu vadītājus,
vecākus un skolotājus,
kas māca mums atzīt
to, kas labs, un dāvini
mums arī turpmāk spēku
uzcītīgi mācīties.

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 Gaitis Dubults (t. 29496415)
Konts: LV49PARX0012759900001
Mājaslapa: www.gulbenes.rkd.lv

Jaunkalsnavas
draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs
(t. 29559299)

Lubānas Svētās Ģimenes
draudze
Prāvests Tēvs Jānis Vīlaks OSPPE
(t. 26471142)

Cesvaines Vissvētākās Jaunavas
Marijas Bezvainīgās Sirds
draudze
Prāvests Tēvs Jānis Vīlaks OSPPE (t. 26471142)
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 vāka – Ingunas Jankovskas zīmējums.

Lappušu nosaukumos – citāti no 27. psalma.
Makets: Aina Pidika. Iespiests: SIA „Erante”.
Vēlamais ziedojums par izdevumu, sākot no 0,50 EUR.
Ikdienā noderīgi mediji: telos.lv. „Radio Marija”;
katolis.lv; „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”.

