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„Ticībā mēs 
saprotam,  

ka visa pasaule 
ir veidota ar 
Dieva vārdu, 

tā ka no 
neredzamā 

ir cēlies 
redzamais.”  

(Ebr 11, 3)
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Priestera vēstule „Kungs, es esmu Tavs kalps”

„Mazgā Mani, Tēvs, Jēzus KrisTus upē”
Dārgie Kristū, svētceļotāji uz Debesīm! 

Ar Dieva palīdzību meditējot Dieva Vārdu 
par Jēzus Kristus kristību Jordānas upē 
(Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Lk 3, 21-22), mēs 
vairāk sapratām, ka tur runāts 
par Dieva Mīlestību, kura at-
nāca, lai būtu ar mums. Mēs 
palīdzējām sev to ieraudzīt, 
pateicoties arī sv. Terēzei, 
kura priecājās, ka tiešām Die-
va Mīlestībai „ir raksturīgi no-
liekties” pie mums, lai tādējā-
di mēs vieglāk varētu šo mī-
lestību pamanīt un  pieņemt. 
Šodien varētu iet soli tālāk, 
lai tuvotos Dieva Mīlestības 
lielumam. Kādā veidā? 

Kad Jēzus argumentē Jā-
nim, ka vajag Viņu kristīt, Viņš saka: „Tā taču 
mums pienākas izpildīt visu taisnību!” (Mt 3, 
15). Teiktajā atveras dziļāki slāņi, kuri norā-
da uz Dieva Mīlestības lielumu. Lai to ierau-
dzītu, lasīsim sv. Pāvila katehēzi Vēstulē ro-
miešiem (Rom 5 un 6), kurā viņš skaidro par 
„taisnības dāvanu”. Teksta fragments uz to 
norāda: „Jo ja viena [Ādama] vainas dēļ 
nāve kļuva valdniece caur vienu, tad jo vai-
rāk tie, kas pārpilnībā saņēmuši žēlastības 
un taisnības dāvanas, būs valdnieki dzīvībā 
caur Vienu, Jēzu Kristu. Tātad, kā viena vai-
nas dēļ pār visiem cilvēkiem nākusi pazudi-
nāšana, tā Viena taisnības dēļ pār visiem 
cilvēkiem nācis attaisnojums dzīvībai. Jo kā 
viena cilvēka nepaklausības dēļ daudzi kļu-
vuši grēcinieki, tā arī Viena paklausības dēļ 
daudzi kļuvuši taisnīgi.” (Rom 5, 17-19) 

Šis fragments palīdz domāt, ka Jēzus 
vārdi par taisnību kristības kontekstā 
sūta mūs pie taisnības, kura notika Jēzus 
miršanā uz Krusta! Tādēļ Baznīca, skaid-
rojot mūsu kristību, kristības jēgu un aug-
ļus, atsaucas uz sv. Pāvila paskaidrojumu, 
ka Jēzus iegremdēšanās Jordānas ūdeņos 
pravietoja par Viņa pilnīgu iegremdēšanos 

nāvē, kas atnesa mums mūsu grēku atpirk-
šanu un mūžīgo dzīvi:   „Vai jūs nezināt, ka 
mēs visi, kas esam kristīti Jēzū Kristū, esam 
kristīti Viņa nāvē? Jo mēs kristībā līdz ar 

Viņu esam apbedīti nāvei, lai, 
kā Kristus caur Tēva godību 
uzcēlās no miroņiem, tāpat arī 
mēs dzīvotu atjaunotajā dzīvē.” 
(Rom 6, 3-4; sal., piemēram: 
KBK 628, 1214, 1227, 1239) 

Var teikt, ka, nostājoties 
kopā ar Jāni Kristītāju pie Jordā-
nas un dzirdot Jēzus vārdus par 
taisnību, mēs it kā nostājamies 
Golgātā zem Krusta, kur noti-
ka Jēzus īstā kristība (sal. Mt 
20, 22; Mk 10, 38; kā arī Lk 12, 
50). Tātad tur arī izplūda Īstās 

Mīlestības upe, kurā mēs tiekam kristīti un 
tādējādi atdzīvināti mūžībai. Zinot to, man 
un tev vajadzētu apstāties un aizdomāties: 
Cik daudz esmu Jēzus mīlēts, jau pateicoties 
Viņa kristībai Jordānā?!? Cik liela dāvana ir 
būt kristītam, jo ar to esmu „iekāpis” Dieva 
Sirdī?!? Ir vērts atcerēties par savu kristības 
dienu, lietot svētīto ūdeni, piemēram, ieejot 
baznīcā vai savā mājā, kur trauks ar šo ūdeni 
atgādina par kristību un jo spēcīgāk rosina 
uzticēties Dieva žēlastībai!  

Noslēdzot šo daļu, var pieminēt, ka 
Baznīca savās lūgšanās atsaucas uz Jēzus 
kristību Jordānā. „Visu svēto litānijā” tā 
sauc: „Ar savu kristību un svēto gavēni, at-
pestī mūs, Kungs!” Tas tā arī notiek, jo šī 
Jēzus dāvana gaida manu, tavu, mūsu at-
bildi, kura ne tikai notiek kristības saņem-
šanā, bet pieprasa, lai katru dienu no sirds 
mēs sauktu pēc Jēzus kristības Jordānā un 
uz Krusta augļiem sevī, savā dzīvē. Daži 
to var darīt (un dara!) dziedot, piemēram, 
dziesmu: „Mazgā mani, Kungs, šai upē…” 
vai: „Upe, kas plūst no Dieva troņa; Upe, 
kas plūst. Lai nomazgātu, lai attīrītu, lai at-
jaunotu mani. Avots, kas izverd no Jēzus 

sirds, Avots no Jēzus sirds. Lai remdētu slā-
pes, lai atspirdzinātu, lai dziedinātu mani. 
Upe, kas plūst no Dieva troņa, Upe, kas 
plūst. Lai aizskalotu manus grēkus prom 
un dotu man jaunu dzīvi.” 

Kristiešiem to vajadzētu darīt, ņemot 
vērā arī turpmāko Jēzus kristības norisi, 
jo Dieva Dēla kristībā arī mēs kā Viņa pie-
ņemtie bērni tikām patīrīti un apdāvināti 
ar Dieva Mīlestību. Taču ne vienmēr gri-
bam tūliņ izkāpt no  ūdens (kurš – kā jau 
bija teikt – ir „biezs no cilvēku grēkiem”), 
lai atbrīvoto vietu sevī atdotu Dieva Svētā 
Gara svaidīšanai (sal. Mt 3, 16). Šāda lūg-
šana (arī dziesma) var palīdzēt no jauna 
iedegt ilgas pēc mūsu Debesu Tēva balss, 
kura apliecina, ka Kristū mēs tiešām esam 
Dieva mīļotie bērni, ka Viņā mēs esam ļoti 
mīlēti (sal. Mt 3, 16; sal. KBK 537). 

Ļoti svarīgi, lai mēs, kuri lūdzamies ar 
šo Dieva Vārdu, pamanītu vienu it kā sīku, 
tomēr ļoti nozīmīgu lietu. Evaņģēlijs skaidri 
saka, ka „tūdaļ, izkāpdams no ūdens, viņš re-
dzēja atvērtas debesis” (Mk 1, 10) un saņēma 
Svētā Gara Svaidīšanu, un sadzirdēja sava 
Tēva balsi, kura izteica mīlestības apliecinā-
jumu (sal. turpat). Ko tas nozīmē praktiski? 

To, ka pēc kristības saņemšanas, kā arī 
pēc iegremdēšanās Jēzus nāvē ar saviem 
grēkiem, kas, izņemot kristību, notiek grēk-
sūdzes laikā, arī mēs varam baudīt Dieva 
Mīlestības spēku, jo tad mēs vairāk dzīvo-
jam Svētajā Garā, esam Viņā svaidīti, kā arī 
mūsos vairāk darbojas Paraklēta (Aizstāvja, 
tas ir, Svētā Gara; sal.  KBK 243) dāvanas, 
kuras vairo mīlestību gan mūsos pašos, gan 
apkārtnē. Tādēļ ticīgs cilvēks, kurš pārdomā 
kristības noslēpumu Jordānā, var pamudi-
nāt sevī vēlmi atgūt sirds šķīstību un Svētā 
Gara pieskārienu, kā arī no jauna it kā sadzir-
dēt savā dzīvē Debesu Tēva balsi, kura slu-
dina un dara mīlestības darbus. Tā atkal var 
vest viņu pie labas, dziļas grēksūdzes! Jā, 
Jēzus kristība uz to var mudināt. Un pēc tam 
jau var no jauna sākt skaisto dzīves skrējienu 
līdz pat jūras Debesīm! 

Ļaujiet, ka šo rakstu es pabeigšu, sūtot 
Jūs pie dziesmas vārdiem, kuri – es ceru – 
stiprinās Jūsu pārdomas, proti, Zigmara 
Liepiņa un Kaspara Dimitera kompozīcijas 
„Vēja suns”: 

Kurp joņo vēja suns
Vai dzenā pēdas tam kāds
Šai pilsētā nav ievērots
Nekad vēl tāds
Caur pūli lauzdamies
Kā meži, zinādams skriet
Skrien vēja suns bez atelpas
Tik tālāk vien
Un ļaudis apstājas
Ir savāds satraukums
Nekad tā joņojis 
Vēl nav neviens no mums
Vai neprāts viņu dzen
Vai nāve ķer to ciet
Un drošākie no pūļa
Sāk tam līdzi skriet
Kurp joņo neprātīgais vēja suns
Neviens vēl nezin to
Un cauri pilsētai 
Kā vējš, kā vējš, kā vējš tas aizjoņo 
Jau visa pilsēta 
Skrien vēja sunim līdz
Un zin kādēļ
It visu sirdis krūtīs trīc
Ja kāds no skrējiena krīt
To simtiem gadu mīl
Kurp vēja suns tos vilina
Ir jāuzzin
Kad beidzas pilsēta
Un sākas jūras krasts
Suns apstājas un redz
Cik viss te neparasts
Viņš priekā rej un lec
Tā, kā suns to prot
Bet ļaudis stāv 
Un vēja suni nesaprot
Bet nemana nevienu vēja suns
Ir beidzot laimīgs tas
Jo savās asinīs
Viņš nav, viņš nav, viņš nav no pilsētas

Uz redzēšanos skrējienā! 
Priesteris  

Pāvils Kamola
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Intervija ar svētīgu ģimeni „Gaviles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs”Intervija ar draudzes kādreizējo ganu „Tā sirds ir pastāvīga, tā nebaidīsies”

„CilvēKi visur TieK ņeMTi no TauTas”
Siguldas katoļu draudzes prāvests 

priesteris Rihards Rasnacis (attēlā) ma-
doniešiem nav svešs. Tāpēc, vedot jau-
niešus uz koncertu Siguldā, pašai bija 
prieks paviesoties pie 
priestera Riharda. Cil-
vēka, kas daudzus ga-
dus ražīgi kalpoja Ma-
donas katoļu draudzē 
un nu Evaņģēliju sludi-
na Siguldā. 

– Katra pilsēta un 
katra draudze ir atšķirī-
ga, viss atkarīgs no tā, 
kādas konkrētajā vietā 
ir iestrādnes, – jautāts 
par Madonai un Sigul-
dai raksturīgo, atbild 
garīdznieks. – Madona 
sevi pozicionē kā zie-
mas sporta veidu gal-
vaspilsētu, interesanti, 
ka arī Sigulda vēlas uz 
to pretendēt, jo te ir 
gan slēpošanas, gan bobsleja iespējas. 

Saistībā ar rudeni Madonā daudzu 
gadu garumā biju pieradis 1. septembrī 
būt skolās. Šeit man tā pietrūkst. Jūtu 
distanci, no apkārtnes skolām esmu bijis 
tikai Murjāņos.

– Vai modelis ar plašu evaņģelizāciju 
Siguldā darbojas?

– Mērķis, ka draudzei jābūt kopienai, kas 
evaņģelizē, Siguldā strādā. Iedrošinu cilvē-
kus un cenšos dot iespēju to īstenot. Iedzī-
votāju sastāvs Siguldā ir stipri jaunāks – tā 
ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur dzimstība ir 
lielāka par mirstību. Ģimenes ir kuplas ne 
tikai kristiešu vidū (Madonā tāds standarts 
bija draudzes ģimenēs), te redzu, ka plaša 
sabiedrība ir atvērta dzīvībai. 

– Kā cilvēki atrod ceļu uz baznīcu?
– Tāpat kā visur citur: izmantojam 

Alfu, laulāto kursus, notiek saderināto 
kursi, tiekos ar ģimenēm pirms bērnu 

kristībām.

– Strādājot redak-
cijā, nereti jādomā, 
kā aizsniegt jaunatni. 
Avīzes viņi nelasa, te-
levīziju neskatās, kā 
līdz viņiem aiztikt? 

– Jaunieši nēsā 
džinsus, avīzi nav kur 
ielikt – vieta ir tikai te-
lefonam. Līdz ar to, ja 
apsēžas un avīze ir pa 
rokai, viņi to paskatās, 
bet līdzi neņem. Medi-
ju ziņā jauniešiem tu-
vāki ir sociālie tīkli.

Kas attiecas uz 
Baznīcas jomu, svarī-
gas ir attiecības. Bū-
tiski, lai jaunietis baz-

nīcā labi justos, lai tā ir vide, kas viņu 
pieņem. Ilgas pēc garīguma ieliktas kat-
rā cilvēkā, jāmāk īstajā brīdī pieklauvēt, 
mazināt aizspriedumus. Ne tikai vecākā 
paaudze, kas uzaugusi padomju laikā, 
bet arī jaunieši Baznīcu nereti uztver, va-
doties pēc stereotipiem. Viens no tiem – 
kristietība ir garlaicīga. Šie stereotipi ir 
jālauž. Vakar pie manis bija atnākusi 
kāda ģimene runāt par jaunākā bērna 
kristību. Prom ejot, vecākā māsiņa atzi-
na, ka domājusi – baznīcā būs garlaicīgi, 
bet izrādās – ir interesanti. Jaunieši jā-
iedrošina riskēt, jāiedrošina „pagaršot”, 
lai viņi pārliecinās, ka kristietība ir kas 
tiešām uzrunājošs. 

– Aizspriedumi par priesteriem un 

baznīcas kalpotājiem saglabājušies no 
vecmāmiņu laika.

– Jā, taču cilvēki un attiecības mainās. 
Senāk baznīcā valdīja bardzība, striktums, 
jauniešiem tur nebija patīkami, jo notika 
moralizēšana. Bet moralizēšana un strik-
tums tajos gados bija visur. Gan skolās, 
gan dzemdību nodaļās, gan jebkurā dar-
ba vietā. Tu aizgāji, piemēram, uz pastu, 
un tur tevi nostrostēja par to vien, ka past-
marka uzlīmēta šķībi. Visur tika praktizē-
tas nelaipnas, nedraudzīgas attiecības. 
Tagad šis komunikācijas veids ir mainī-
jies – ir atsaucīgi darbinieki slimnīcā, pas-
tā, un tas ir normāli, ka arī baznīcā valda 
atvērta gaisotne. Cilvēki visur tiek ņemti 
no tautas, mēs savā ziņā esam sabiedrī-
bas spogulis.

Šai kontekstā prieks par Madonas jau-
niešiem. Viņi nāk no ticīgu vecāku ģime-
nēm, ir izauguši draudzē un brīvi jūtas. 
Tas ir labs resurss, lai kopīgi muzicētu, 
slavētu. Viņi ir gājuši pie Pirmās Komūni-
jas un baznīcā palikuši.

Ja ir šāds kodols, pie tā vieglāk pievieno-
ties citiem vienaudžiem. Vienā gadā izvei-
dot spēcīgu jauniešu grupu nemaz nevar. 

– Kā Siguldā strādājat ar jaunatni?
– Pavasarī organizējām foto kursus. 

Draudzē ir pieaugušie, kas fotografē, un 
arī es pats stāstīju pat tehniskām lietām. 
Ieradās vairāk nekā divdesmit interesen-
tu – pieci bija no baznīcas, pārējie no ār-
pus baznīcas sabiedrības. Kursi bija bez 
maksas, visiem patika. Notika piecas no-
darbības, jaunieši izteica vēlmi ko līdzīgu 
turpināt pulciņa veidā. Mēs palīdzējām 
viņiem iegūt nepieciešamās iemaņas, 
vienlaicīgi, ja baznīcā notiek kāds pasā-
kums, nu varu jauniešiem iedot kameru, 
lai viņi aktivitāti piefiksē. Cilvēki nebaidās 
no kameras un arī no baznīcas ne. Kādam 
tā bija pirmā reize, kad viņš ienāca baznī-
cā. Tagad te nejūtas svešinieks, kaut tiešā 
veidā par Dievu nesludināju. Jauniešiem 
radās priekšstats, kas ir draudze un ka no 
tās nevajag baidīties – tāds skaists, aiz-
spriedumus mazinošs pasākums. Nākot-
nē turpināsim ar video kursiem, vēl orga-
nizēsim kursus par apskaņošanu un skaņu 
režiju. Tehnika man pašam ļoti patīk, un 
prieks, ka Siguldas draudzē sastapu pāris 
apskaņotāju, jo Madonā bieži pasākumus 
vajadzēja apskaņot pašam.  

Saldējums Madonas svētceļotājiem 2016. gadā.Retro velobraucienā.
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„Viņš tuksnesi vērta par ūdens ezeru” Pārdomām un rīcībai

– Kas rudens sezonā jūsu draudzes 
dzīvē vēl liekas aktuāls?

– Uzsāksim bāreņu kalpojumu. Jau no-
tika seminārs, kurā skaidrojām, kas ir adop-
cija, aizbildniecība, audžu ģimene. Daži no 
draudzes ir kādu bērnu adoptējuši, daži 
par adopciju domā. Prie-
cājos, ka ģimenes ir gata-
vas uzņemties atbildību. 
Siguldas novadā nav bēr-
nu namu, esam aicinājuši 
pārstāvjus no Grašu bērnu 
ciemata, lai pastāsta par 
to. Iespējams, kāda no 
mūsu draudzes ģimenēm 
kļūs par viesu ģimeni, uz 
kuru nedēļas nogalēs vai 
brīvlaikos varētu atbraukt 
šie bērni. Esmu joprojām 
Grašu bērnu ciemata val-
dē, uz jauno gadu Grašos 
plānota jaunas mājiņas 
atklāšana. Šobrīd tur dzī-
vo apmēram 30 bērnu 
no visas Latvijas. Viņiem 
ir svētdienas skola, ceru, 
ka atjaunosies Sv. Mises, 
katrā ziņā Grašu ļaudis to 
vēlas.

– Madonā kopā ar domubiedriem 
savulaik izveidojāt adorācijas kapelu. 
Vai šai virzienā nevajadzētu strādāt arī 
Siguldā?

– Te iesākām ar dežūrām baznīcā, lai 
ik dienu līdz pulksten 18 baznīcas durvis 
būtu atvērtas. Attiecībā uz kapelu, iespē-
jams, meklēsim citu formu. Man ir ideja 
par Marijas kapelu līdzās stacijai. Šādas 
idejas realizāciju redzēju Holandē, kur 
baznīcai blakus bija neliela kapela. Tur 
vieta bija četriem – pieciem cilvēkiem, 
varēja iededzināt svecīti un pie Dievmā-
tes statujas palūgties. Šai kapelā nebūtu 
novietots Vissvētākais Sakraments, līdz ar 

to nebūtu jānotiek nemitīgai adorācijai. 
Esmu noskatījis vietu, kur kapela varētu 
atrasties, draudzē esam par to arī lūgu-
šies. Tūristu Siguldā ir daudz, vietā, kur 
tiek gaidīts vilciens, kapela būtu iespēja 
svētīgai lūgšanai. 

– Kā jūs vērtējat 
domu Latvijas augstā-
kajā vietā – Gaiziņkal-
nā – uzstādīt krustu?

– Šai vietā notika 
Latvijas bīskapu pirmā 
ekumeniskā tikšanās, 
ko tā arī nodēvēja – par 
Bīskapu Gaiziņu. Krusta 
sakarā gan būtu jāsaprot, 
vai Gaiziņš būs vieta, kur 
kāds pulcēsies uz lūgša-
nu regulāri. Krusts pa-
rasti tiek uzstādīts pago-
dināšanai, Dieva godam. 
Ja cilvēki tam ir gatavi, 
kāpēc ne? Man savulaik 
bija ideja no Ikšķiles, Mei-
narda salas līdz Aglonai 
izveidot svētceļojumu 
ceļu līdzīgu tam, kāds 
ir Svētā Jēkaba ceļš uz 
Santjago katedrāli Spāni-

jā. Tad būtu jāiet arī gar Gaiziņu un Mado-
nu, un šāds krusts attaisnotos. Ja tas būtu 
saistīts ar vēl kādu dievbijības izpausmi, 
piemēram, pie krusta pulcētos laulātie, 
arī tas būtu skaisti. Bet uzstādīt krustu un 
pēc tam to aizmirst, nebūtu korekti. Tur-
klāt jāskatās, lai tas nekonfliktē ar citiem 
pasākumiem. Ja Gaiziņa nogāzē notiek 
sacensības, kur ar mašīnām triecas kalnā, 
un krusts kļūst tikai par apgriešanās vietu, 
tas būtu nevietā.

Katra ideja vispirms ir jāapsver un no-
teikti jālūdzas. 

Inese Elsiņa,  
foto no personīgā krājuma 

Siguldas Jēzus Sirds 
Romas katoļu baznīca.

„puTeKļi uz BīBeles – neTīruMi uz sirds”
Vai esat jebkad sev jautājis, kas notik-

tu, ja mēs pret Bībeli izturētos tāpat, kā 
pret savu mobilo telefonu? Kas būtu, ja 
mēs to nēsātu sev līdzi, kurp vien 
ejam, savās somās, savās kaba-
tās? Ja mēs tās lappuses lasītu 
vairākas reizes dienā? Ja mēs 
pret to izturētos tā, it kā mēs bez 
tās nevarētu dzīvot? Un mēs pa-
tiešām nevaram bez tās dzīvot! 

Ja mēs dāvinātu to saviem bērniem 
kā dāvanu? Ja mēs to lasītu mūsu ceļo-
jumu laikā? Ja mēs tās lasīšanu padarītu 
par pirmās pakāpes svarīguma darbu kat-

rai dienai? Lai mūsu devīze ir: “Bībele ir 
mans labākais draugs!”
Padomā… Kaut reizi padomā! 

Tiesas diena. Kas būs mūsu grāma-
tā? Ikdienas sms no mūsu drau-
giem? Mēs tās rakstām, dalāmies 
ar jokiem un tenkām… Bet cik rei-
žu mēs atveram Bībeli un izlasām 

vēstis, ko mums ir nosūtījis Visu-
varenais Dievs? Ja jums ir draugi, 

ģimene, padalieties ar viņiem šajā atgā-
dinājumā!

Un atcerieties – putekļi uz Bībeles ir 
netīrumi uz sirds!    

Piektdien, 29. septembrī, pēc Sv. 
Mises ap plkst. 18.30 mūsu draudzi uz-
runās RARZI asociētā profesore Baiba 
Brūdere. Interesentiem viņa pastāstīs 
par mazo Terēzi. Kā zināms, Svētā Terēze 
no Bērna Jēzus nebūt nav maza, bet lie-
la svētā.  Bīskaps Boļeslavs Sloskāns reiz 
rakstīja, ka „mazas dvēseles, proti, ne-
pretenciozi cilvēki, tūlīt saprotas ar svēto 
Terēzi no Bērna Jēzus un atdod sevi viņas 
garīgās bērnības skolā”. Svētās Terēzes 
pārdomu galvenais jēdziens ir „Mazais 
ceļš”. Tā viņa sauca svētuma sasniegša-
nas ceļu, kas neiekļauj sevī varoņdarbu 
veikšanu ticības vārdā, bet tiecas attīstīt 
pieeju garīgai dzīvei, kas būtu saprotama 
un atbalstāma praktizēšanai visiem.

Svētdien, 1. oktobrī, Madonas drau-
dzē Sv. Misē viesosies pastāvīgais dia-
kons Dainis Stikuts. 18. jūnijā viņš Rīgas 
Svētā Jēkaba katedrālē tika ordinēts par 
pastāvīgo diakonu. Dainis Stikuts ir pir-
mais ģimenes tēvs, kam Romas katoļu 
Baznīca Latvijā uzticējusi šādu kalpoju-

mu. Jāpiebilst, ka Daiņa un Baibas Stikutu 
ģimenē aug pieci dēli, un Dainis strādā 
Finanšu ministrijā par Tautsaimniecības 
departamenta direktora vietnieku. Tas ir 
viņa maizes darbs, bet kalpošana baznīcā 
ir brīvā laika sirdslieta. 

Draudzes padomes sapulcē aktua-
lizējās doma, ka vajadzīga draudzes 
locekļu lūgšana par baznīcas remontu 
(sākumā – cenu aptaujai par projektēša-
nu un tās autora izvēlē). Formas, kā var 
lūgties šai nodomā, ir: pasūtīt Sv. Misi, 
pieņemt Sv. Komūniju; upurēt par to kādu 
gavēni vai žēlsirdības darbus; lūgties ģi-
menes lokā Rožukroņa daļu.

Ir piedāvājums, lai mēneša pirmajā 
svētdienā adorāciju baznīcā dažādās for-
mas vadītu draudzes grupas un kustības.

Tiek plānots draudzes locekļu brau-
ciens (22.–28. oktobris) uz kalniem – 
Tatriem Polijā. Jau saņemta arhibīskapa 
piekrišana un svētība. Priekšā vēl orga-
nizatoriskie darbi (viesnīca, transports, 
līdzekļi). Lai notiek Dieva prāts!

dažos vārdos par BūTisKo draudzē
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Eņģeļu pasaule ir reāla „Jel cildiniet Kungu, jo Viņš ir labs”

Skatoties kalendārā, 29. septembris 
ir diena, kad Baznīca savā liturģijā svin 
erceņģeļu svētkus, savukārt 2. oktobris ir 
sargeņģeļiem veltīta diena. Tādēļ uz svēt-
ku fona ir vērts atcerēties šīs 
būtnes, kuru pastāvēšana 
pieder pie mūsu ticības pa-
matpatiesībām. Tas, ka ne-
redzamā pasaule mums nav 
pilnīgi atklāta un ir noslē-
pumiem pilna, nenozīmē, 
ka tā būtu mazāk reāla. Par 
eņģeļu eksistēšanu mums 
zināms no Atklāsmes. Eņ-
ģeļi ir tīri garīgas radības un 
tāpat kā cilvēki ir apveltīti ar 
divām ļoti svarīgām spējam: 
prātu un gribu. Tomēr eņ-
ģeļi ar savu pilnību pārspēj 
visas redzamās radības. 

Sargeņģeļi mums palīdz dzīvot tā, lai 
mēs būtu kopā ar Dievu gan šeit, gan mū-
žībā. Katram cilvēkam ir sargeņģelis, kurš 
pilda Dieva apredzību attiecībā uz viņu un 
rūpējas par cilvēka pestīšanu.

Lai vairāk apzinātos, ka šīs būtnes at-
tiecas arī uz mums, pāvests Francisks par 
tām ir atgādinājis sakot: „Dievs cilvēkiem 
ir devis skaidras norādes, ka Viņš dāvās 
palīdzību – eņģeli, kurš pastāvīgi atgādi-
nās, kas cilvēkam jādara. Bet cilvēkam, 
pirmkārt, jāvelta eņģelim uzmanība, jā-
ciena, jāklausās viņa balss un nav jācīnās 
pret viņu.” Pāvests aicina katram pārdo-
māt, kādas ir attiecības ar savu sargeņ-
ģeli – vai eņģelis nav atstāts novārtā, vai 
cilvēks viņu klausa, sveicina, sarunājas, 
lūdz palīdzību.

Kā piemēru attiecībām ar savu eņģeļi 
var minēt svēto Pio no Pjetrelčinas, ku-
ram tika dota īpaša žēlastība redzēt un 
sarunāties ar eņģeļiem. Ja Baznīcas mā-
cība mūs pietiekami neuzrunā, lai šo būt-

ņu esamības sajūtu sevī atdzīvinātu, tad 
tēva Pio piedzīvotais var tajā stiprināt. Ir 
zināms stāsts, ka tēvs Pio saviem garīga-
jiem bērniem garīgas palīdzības vai lūg-

šanu nepieciešamības ga-
dījumā ieteica sūtīt savu 
sargeņģeli pie viņa. Dau-
dzi ticīgie tā arī darīja, un 
dažreiz pats tēvs Pio pēc 
tam sūdzējās, ka naktīs 
nevarot gulēt, jo nemitīgi 
ar lūgumiem ierodoties 
dažādi sargeņģeļi.

Lai vairāk apzinātos 
sava eņģeļa klātbūtni, der 
zināt veidus, kā viņa ietek-
me uz mums izpaužas. Tie 
var iedarboties uz mūsu 
prātu, to stiprinot vai at-
klājot kādas zināšanas par 

dievišķo patiesību. Viņi nevar tieši piekļūt 
cilvēka gribai, taču var censties pārlieci-
nāt prātu vēlēties kādu labumu vai modi-
nāt kādas jūtas pret to. Eņģeļi var ietek-
mēt arī mūsu iztēli, izjūtas vai atsaukt kaut 
ko atmiņā. Lai gan eņģeļu prāts ir daudz 
pilnīgāks, un Dievu viņi pazīst nepastarpi-
nātā veidā, tomēr ir lietas, ko viņi nezina, 
piemēram, to, kas notiks nākotnē. Taču 
viņi to prognozē, balstoties uz cēloņsa-
karībām, kuras labi pārzina. Eņģeļi nezi-
na arī to, kas notiek cilvēka prātā, tomēr 
viņi var spriest par domām, pētot cilvēka 
ārējās darbības, sejas izteiksmi un ķerme-
ņa funkcionēšanu. Uz mazu bērnu prātu 
sargeņģelis ne vienmēr var iedarboties ar 
brīdinājumiem un iedvesmām, tādēļ eņ-
ģelim briesmu gadījumā ir jārīkojas tieši.

Pateicība Dievam par šādu mīlestības 
izpausmi, ka Viņš devis mums eņģeļus, 
kuri mūs vēro, nemitīgi ir klāt, sargā un 
palīdz ceļā uz Debesu valstību!

Sagatavoja Aija Mālniece

dieva pesTīŠanas plāna vēsTnesis 
Ir pagājusi piedzīvojumiem bagā-

ta vasara, daudzām ģimenēm šobrīd ak-
tuāla  ir jaunā mācību gada sākšanās un 
ar to saistītie organizatoriskie jautājumi. 

Arī turpmāk  draudzes ģimenes  tik-
sies uz sadraudzību katra mēneša otrajā 
svētdienā pulksten 13.

Vasarā esam uzsākuši lasīt grāma-
tu  „Plaisas laulības skaistumā” (autors: 
Endrjū Komiskis) un dalīties par tās piedā-
vātajiem  jautājumiem. Grāmatas  apakš-
virsraksts ir „Laulības atbrīvošana no grē-
ka attiecību un seksualitātes jomā”, un 
tas skaidri akcentē grāmatas saturu. 

Nākamajā tikšanās reizē – 8. oktob-
rī – pārdomāsim un dalīsimies par tēmu 

„Savstarpējā papildināšana: cīņa par dro-
šību un svarīgumu”. 

Iedrošinām ģimenes, kuras vēl ne reizi 
nav piedalījušās mūsu sanākšanā, neno-
bīties, atnākt, tuvāk iepazīties ar citām 
draudzes ģimenēm. Pavadīt laiku sadrau-
dzībā un pārrunāt  tēmas, kas mums vi-
siem ir kopīgas. Lai kļūstam par stiprinā-
jumu viens otram!

Ļoti priecājamies kopā ar Zariņu un 
Misiņu  ģimenēm, kuras ir sagaidījušas 
piedzimstam savus mazulīšus.

Sakām lielu paldies Madžuļu un Udra-
su ģimenēm, kuras vasarā uzņēma ģime-
nes savos skaisti iekoptajos dārzos. 

Agnese Liepiņa

Turpinās draudzes ģiMeņu TiKŠanās 
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Jaunieši izvēlas kalpojumu baznīcā „Tiek sātināti Kunga koki”

uz JauTāJuMieM aTBild  
priesTera palīgi – MinisTranTi

Baznīca nav kultūras nams un liturģija 
nav zaļumballe. Priesteris nav „Daudz lai-
mes” koncerta vadītājs un ministranti nav 
baleta trupa, – tā sa-
vulaik dzirdēju sakām 
kādu Latvijas garīdz-
nieku. Līdzīgi arī laji, 
kas veic kalpojumu, 
lasot Rakstu lasījumus 
vai dziedot korī, Mises 
laikā neizrāda sevi, 
bet gan Dieva dotās 
spējas velta Dievam. 

Šoreiz izdevums 
„Kalnā” uzrunāja divus 
mūsu puses jaunie-
šus, kas nu jau vairā-
kus gadus baznīcā un 
savā draudzē kalpo kā 
priestera palīgi  – mi-
nistranti. Paldies jau-
niešiem  – Kristapam 
Eduardam Kļaviņam 
un Mārcim Andrim Mi-
helsonam – par snieg-
tajām atbildēm!

1) Cik tev ir gadu, kur mācies?
2) Vai esi kristīts un iestiprināts?
3) Ko tev nozīmē būt piederīgam 

draudzei?
4) Vai ģimenē praktizējat ticības dzīvi?
5) Cik ilgi baznīcā kalpo par minis-

trantu?
6) Kas deva ierosmi šim kalpojumam?
7) Vai vienaudži to zina, vai jautā?
8) Ko tas dod tev pašam? 
9) Vai ieteiktu arī citiem puišiem kļūt 

par ministrantu?
10) Kādu sagatavotību tas prasa?
11) Vai esi jutis Dieva pieskārienu?

Atbildes sniedz  
KRISTAPS EduARdS KļAVIņš

1) Man ir 18 gadu, 
mācos Madonas Valsts 
ģimnāzijā.

2) Esmu gan kristīts, 
gan iestiprināts.

3) Būt piederīgam 
draudzei man nozīmē 
palīdzēt priesterim Sv. 
Misē, lai pienācīgi varē-
tu atdot Kungam godu, 
kā arī, lai stiprinātu 
savu ticību, esot tuvāk 
priesterim un Kunga al-
tārim.

4) Ticības dzīvi ģi-
menē laikam visvairāk 
uztur vecmamma, jo 
vienmēr tiekam nodro-
šināti ar svētīto ūdeni, 
eļļu, kristīgo literatūru. 
Ja kādreiz sanāk atras-
ties pie vecmammas 
ap pulksten 15, vien-
mēr kopīgi noskaitām 

Žēlsirdības kronīti.
5) Kā ministrants kalpoju kādus piecus 

gadus, bet ir bijušas dažas palielākas pau-
zes. Tomēr 2014. gadā pēc Latvijas minis-
trantu brauciena uz Vatikānu pie Pāvesta 
es arvien vairāk un vairāk sāku iet kalpot 
un nu jau to daru katru svētdienu.

6) Pirmkārt, jau vecāki kādā vasarā ie-
rosināja aiziet uz ministrantu sagatavoša-
nas nometni, kur mūs tajā reizē Madonā 
apmācīja priesteris Rihards. Viņš arī aizve-
da uz ministrantu nometni Rīga, bet, kā jau 
iepriekš minēju, ļoti iedvesmoja brauciens 
uz Itāliju kopā ar citiem mana vecuma mi-

nistrantiem no dažādām Latvijas malām. 
Es sapratu, ka arī viņi neko daudz neatšķi-
ras no manis un citiem Latvijas zēniem.

7) Tuvākie draugi un klasesbiedri zina, 
ka esmu ticīgs, tomēr par reliģiskām lie-
tām mēs bieži nerunājam. Es viņus ne par 
ko necenšos pārliecināt, un viņi mani arī 
ne.

8) Būšana par ministrantu man dod ie-
spēju būt iesaistītam šajā iespaidīgajā Die-
va varenības godināšanā, kas aizsākta vēl 
pirms viduslaikiem un kas papildināta ar 
izcilām, caur Dievu radītām gleznām, altā-
riem, baznīcām un bazilikām. Ministranta 
kalpojums sniedz zināšanas arī dažādiem 
nelieliem praktiskiem darbiem ikdienā.

9) Es noteikti ieteiktu arī citiem pui-
šiem kļūt par ministrantu, jo tā var  apce-
ļot pasauli, redzēt iespaidīgi fascinējošas 
baznīcas, kā arī kalpot tajās un sadraudzē-
ties ar citiem Latvijas ministrantiem, kuri ir 
atvērti un draudzīgi.

10) Lai būtu par ministrantu, sākumā 
jāparunā ar priesteri. Tad vai nu viņš pats 
sagatavos vai ieteiks kādu ministrantu sa-

gatavošanas nometni, jo ir jāzina daudz 
dažādu lietu, citādi var diezgan viegli ap-
jukt. Ja iemanās, tad diezgan mierīgi viss 
sanāk. Ļoti labam ministrantam arī jāpazīst 
visi altāra piederumi, vienmēr jābūt laicīgi 
uz Misi un jābūt kā priestera labajai rokai.

11) Diezgan bieži jūtu, ka Dievs stiprina 
manu raksturu un veido mani kā jau pieau-
gušu cilvēku.

Atbildes sniedz 
MāRcIS AndRIS MIhELSonS

1) Esmu 16 gadus vecs jaunietis no Lu-
bānas katoļu draudzes. Šogad iesāku mā-
cīties Lubānas vidusskolas 10. klasē.

2) Vecāki parūpējās, lai mani nokristītu 
trīs gadu vecumā, bet iestiprināšanas sa-
kramentu es saņēmu 2012. gadā, kad ar-
hibīskaps Zbigņevs veica vizīti Cesvainē.

3) Domāju, ka katrs kristietis, kurš savā 
baznīcā jūtas kā mājās, ir piederīgs savai 
draudzei.

4) Katru svētdienu mēs, visa ģimene, ap-
meklējam baznīcu. Mamma un tētis Mises 

Kristaps Eduards Kļaviņš savas 
pilngadības dienā.

Mārcis Andris Mihelsons (no labās) svētceļojuma “Madona–Aglona 2017” laikā.
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„Esmu līdzīgs tuksneša pelikānam, kļuvis kā pūce drupās”Jaunieši pulcējas diskusijai

lūgŠanu vaKars par ieKŠēJo dziedināŠanu
Vairākas nedēļas lolots un priestera 

Pāvila vadībā gatavots, 19. augustā Mado-
nas katoļu baznīcā notika Lūgšanu vakars 
par iekšējo dziedināšanu un atbrīvošanu. 
Stundu dziesmas, Svētā Mise par tiem, 
kuriem vajadzīga iekšējā dziedināšana, 
Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, lūg-
šanas un svētība – tie ir daži no pietur-
punktiem šī pasākuma norisē. Jāpiebilst, 
ka vakarā piedalījās ne tikai madonieši, 
bet arī draudžu pārstāvji no Gulbenes, 
Lubānas un Limbažiem. Pasākumā līdz-
darbojās draudzes kalpotāju grupas – sla-
vētāji, lūgšanu lasītāji, adorācijas kapelā – 
lūdzēji IHS priekšā. Savukārt priesteris 
Tomašs Dudzjuks SVD pašaizliedzīgi kal-
poja baznīcas biktskrēslā.

– 19. augusta notikums man lika pado-
māt par to, cik uzmanīgiem savā ikdienā 
mums jābūt vienam pret otru. Cik dažā-
dos veidos varam ievainot, to pat neapzi-

noties, – pārdomājot Lūgšanu vakara no-
risi, uzsver Vita Bartuševiča. – Kāda liela 
atbildība Dieva priekšā ir katram mūsu 
vārdam, solim, domai. Mēs viens otram 
nesam Dieva svētību, caur katru no mums 
Viņš to realizē tad, ja darām labu. „Jo, kad 
jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, 
tad jums jūsu debesu Tēvs arīdzan pie-
dos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus 
nepiedodat, tad jūsu debesu Tēvs jums 
jūsu noziegumus arīdzan nepiedos.” (Mt 
6,14-15) Liekas, ka skaidrāk vairs nevar iz-
teikt vajadzību piedot un neturēt naidu. 
Un lūgšana par piedošanu ir vajadzīga ik 
dienu, nemitīgi, – piebilst Vita.

Pēc pozitīvajām atsauksmēm par Lūg-
šanu vakaru nolemts, ka slavēšanas un 
aizlūgumu vakars mūsu baznīcā notiks arī 
8. decembrī. Tam pakāpeniski gatavojot 
savas domas un sirdis. 

Inese Elsiņa

9. septembrī Rīgā, Spīķeru koncertzā-
lē, Latvijas jaunieši tika aicināti uz vērtī-
gām diskusijām un saturīgu atpūtu. 

Kā uzsver or-
ganizatori – Vidze-
mes Katoļu jauniešu 
centrs –, „flanelis” 
ir diskusija un festi-
vāls, kura mērķis ir 
veicināt jauniešu ie-
saistīšanos Baznīcā. 
Spīķeru koncertzālē 
tikās jaunieši, jaunie-
šu darba vadītāji un 
Baznīcas pārstāvji, 
lai dalītos pārdomās 
par trīs galvenajiem 
jautājumiem: to, kas 
ir mūsdienu jaunie-
tis? Ko jaunieši sa-
gaida no Baznīcas? 
Un ko Baznīca sagai-
da no jauniešiem? 
Reizē tā bija arī atbil-
de uz jautājumiem, 

ko pāvests Francisks uzdod katrai valstij, 
gatavojoties Sinodei par jauniešiem 2018. 
gadā.

Lai diskusija un 
sarunas būtu jaunie-
šiem pieņemamā un 
atbilstošā formā, pa-
sākumā tika ietverti 
festivāla elementi  – 
grupas  „My Radiant 
You”  koncerts, im-
provizācijas teātris 
un saistošs disku-
siju moderators  – 
Viesturs Vizulis. Tā-
pat programmā bija 
iekļautas pusdienas 
un laiks sarunām brī-
vā atmosfērā.

No Madonas uz 
„flaneli” devās Jē-
kabs, Elīza, Mārtiņš 
un kopā ar viņiem 
pieaugušais – Dace 
Sināte. 

disKusiJu fesTivāls JaunieŠieM – „flanelis”

laikā dzied korī, kamēr es lejā piekalpoju.
5) Par ministrantu kalpoju jau nepilnus 

10 gadus.
6) Kamēr biju mazs, es sēdēju baznīcas 

balkonā pie mammas un vienmēr skatījos, 
kā mans brālis lejā pie altāra piekalpo. 
Vienā reizē mana ziņkāre ņēma virsroku, 
un es pavaicāju brālim, vai arī es varētu 
piekalpot? Nākamajā Misē jau biju blakus 
priesterim kā ministrants.

7) Klasē mani parasti ķircināja par to, 
ka esmu kristīgs, bet es īsti nevienu apvai-
nojumu neņēmu galvā. Pēdējā laikā man ir 
bijuši gadījumi, kad man prasa, kāpēc es 
eju uz baznīcu un kā ir iet uz baznīcu katru 
nedēļu.

9) Pašam pret savu gribu nav vērts iet 
piekalpot, jo ministrants ir tas, kuram jārā-
da piemērs citiem saviem vienaudžiem – 
jauniešiem. Protams, ka tie, kuri to vēlas, 
nedrīkst no šī kalpojuma tā vienkārši bai-
dīties. Tas tāpat nav nekas slikts!

10) Galvenais ir zināt Mises kārtību, zi-
nāt Tēvreizi un būt kristīgam. Ticība ir mi-
nistranta galvenais ierocis!

11) Domāju, ka Dieva pieskārienu tā 
īsti izjutis neesmu, jo man nekad nav bi-
jusi īpaša vēlme doties tālāk mācīties un 
strādāt par priesteri. Savu dzīvi es saistīšu 
ar baznīcu, bet nedomāju, ka pēc vidus-
skolas beigšanas iešu mācīties uz Garīgo 
semināru.

Mūs var aTBrīvoT lūgŠana!
Tāpat kā mūsu ķermenim uzbrūk da-

žādas slimības, arī mūsu dvēseli var satri-
cināt iekšējas traumas, kompleksi, bailes, 
vēlēšanās atriebties, visāda veida nedro-
šība. Vēl vairāk – daudzos gadījumos fi-
ziskie traucējumi ir psiholoģiskā līdzsvara 
trūkuma ārējās pazīmes. Un kad tas tiek 
atgūts, izzūd arī fiziskie traucējumi.

Ja mūsu jūtas ir ievainotas, mēs varam 
tikt vājināti. Ja mēs atceramies kādu, kas 
mūs ir pievīlis, mēs dusmojamies uz visu 
pasauli. Ja tika izsmieta mūsu mīlestība, 
mēs ieslēdzam savas jūtas dziļi sirdī.

Bet ir atnācis Jēzus, lai dziedinātu 
mūsu salauzto sirdi un dotu mums jau-
nu sirdi. Ir brīnumaini atklāt to, cik bieži 
Evaņģēlijā ir runa par šāda veida dziedi-
nāšanām: Jēzus dziedina savus mācek-
ļus no pieķeršanās bagātībai, no iekārēm 

(Mt 19,16-26), autoritārisma (Mt 19,27-30), 
bailēm no nāves (Mk 4,35-41; Lk 12,4-8), 
no uztraukšanās (Jņ 14,1-6), no legālisma 
jeb bailēm, ka Dievs nav pietiekami liels, 
lai piedotu Tavus grēkus (Mt 12,4-8), bai-
lēm no neveiksmēm (Mk 4,30-32), no nai-
da, no nepatikas un atriebības (Lk  6,27-
31), no lepnības (Lk  18,9-14) un no mal-
diem (Jņ  7,31-33). Viņš dziedina centu-
rionu no mazvērtības kompleksa (Mt 8,8-
13), samārieti no rasu naida (Jņ  4). Viņš 
atbrīvo Zaheju no netaisnības (lk 19,1-10), 
netikli – no nešķīstības (Lk  7,36-50). Un 
vēl svarīgāk – Viņš dziedina paralizēto 
cilvēku no visa ļaunuma saknes – grēka 
(Mk 2,1-12).

Fragments no Emiliano Tardifa raksta 
par iekšējo dziedināšanu
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„Tauta, kas tika radīta, slavinās Kungu” Bērnu lapa (krāso!)

KļūsTi par draudzes sporTa grupas Biedru!
„Marija steigšus aizgāja kalnos...” – 

mēs varam lasīt Evaņģēlijā. Cik simboliski 
un iedvesmojoši vārdi ikvienam, kurš grib 
doties uz priekšu, spert soli augšup! Mūsu 
draudzē jau kādu brīdi 
notiek kopīga skriešana 
(ir arī pirmie mēģināju-
mi organizēt kopīgu nū-
jošanu). Ja Marija stei-
dzās, lai satiktu Elizabe-
ti, tad skriešanas mērķi 
visprecīzāk nesen de-
finēja priesteris Pāvils, 
uzrakstot, ka jāaizskrien 
„līdz pašām Debesīm”. 
Pirmajā acumirklī šķiet, 
ka tas nav iespējams, 
taču ikviens, kurš sāks 
regulāri skriet, nūjot, 
braukt ar velosipēdu, sajutīs kāju nesto 
sirds ilgošanos kāpt vēl augstāk un bie-
žāk ar „Fiat voluntas tua” („Tavs prāts lai 
notiek”) kalnā.

Katrs skrējiens notiek noteiktā nodo-
mā. To ierosina gan skrējiena dalībnieki, 
gan dažreiz kāds lūdz skriet par kādu cil-
vēku vai situāciju. Protams, ir prieks par 
labāku laiku, garāku noskrieto distanci, 
taču primārais tomēr ir iespēja labāk ie-
pazīt sevi, citus draudzes locekļus un 

brīnišķīgo pasauli mums apkārt. Skrējie-
ni notiek pa dažādām trasēm un atšķirī-
gos laikos, tāpēc tā ir fantastiska iespēja 
ieraudzīt, sajust un priecāties par dabas 

skaistumu  – pilnmēne-
si, saullēktu, saulrietu, 
dažādiem dzīvniekiem, 
upēm, ezeriem, rasu, 
lietu un drīz arī sniegu. 

Nereti tieši skrējiena 
laikā rodas kāda laba 
ideja, apņemšanās. 
Piemēram, noskriet 
trasi Rožukroņa formā 
ap Madonu kā svētību 
pilsētai vai rodas kāda 
dzejas rinda. 

Ikviens ir aicināts 
pievienoties. Lietotnē 

whatsapp ir izveidota draudzes sporta 
interesentu grupa. Tajā katram ir iespēja 
aicināt pārējos vai atsaukties citu aicinā-
jumam spert vēl kādu soli tuvāk Debesīm 
skrienot, nūjojot vai braucot ar velosipē-
du. 

Ja arī Tu gribi šādā veidā steigties 
augšup kalnos, sūti savu telefona numuru 
uz tālr. 29750811 un kļūsti par draudzes 
sporta grupas biedru!

Līga Irbe

8. sepTeMBris – v.J. MariJas dziMŠanas svēTKi

Augusta nogalē Pastorāta dalībnieki 
devās palīgā vienai draudzes loceklei sa-
kraut pagalmā vēl palikušo malku. Labie 
darbi rosina labu apetīti, un radās vēlē-
šanās savākt sazāģēto malkas kalnu arī 
baznīcas pagalmā, sapulcējoties pirms 
kopīgās Rožukroņa lūgšanas. 

Taču labās domas bija radušās ne tikai 
mums vien, jo, ierodoties norunātajā laikā 

pie baznīcas, atradām iecerēto darbu jau 
paveiktu. Mums atlika vairs tikai iespēja 
sakopt zāģēšanas laukumu pie šķūņa. To 
arī paveicām, pēc tam kopīgi ar priesteri 
Pāvilu pie ugunskura lūdzāmies Rožukro-
ni, un vakara noslēgumā daži devās skrē-
jienā ap Madonas pilsētu. 

Vakars izvērtās darbīgs.
Vita Bartuševiča   

MalKas KrāJuMi saKrauTi Šķūņos

Marija ir piemineklis mīlestībai, kas 
mums māca visus tikumus. Viņa 
ir mūsu paraugs. Mēs nekad 
nespēsim saprast Marijas 
lielumu! Viņa ir pilnībā  
Dieva Vārdā.
Par Mariju raksta,  
ka viņa „glabāja visus 
šos vārdus savā sirdī” 
(Lk 2, 51) – un tas 
nozīmē, ka viņa 
izdzīvoja visus 
šos vārdus...
Kad mēs 
tiecamies mīlēt, 
kad atbildam 
mīlestībai, 
Kristus dzīvo starp 
cilvēkiem. Tad mēs 
garā dāvājam Jēzu 
pasaulei, līdzīgi 
kā Marija Viņu dāvāja 
miesā. 
(Klāra Ļubika)



draudzes kalpojumi
Pastorāts
Laiks: katru ceturtdienu plkst. 19
Vieta: Valdemāra bulvāris 18
Kontakti: Anita Cibule (t. 26464574)

Ģimeņu tikšanās
Laiks: katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 13
Vieta: Valdemāra bulvāris 18 
Kontakti: Agnese Liepiņa (t. 26388710)

Vīru vakari
Laiks: katra mēneša otrā otrdiena
Vieta: pie draudzes vīriem
Kontakti: Aivars Zariņš (t. 29429518)

Kalpošana slimnīcā
Vieta: Madonas slimnīcas kapela
Kontakti: Emīlija Lietaviete (t. 27827873)

Kalpošana pansionātā
Vieta: Mārcienas pansionāts
Kontakti: Antoņina Žurovska (t. 26367291)

draudzes koris
Aicina dalībniekus visās balsu grupās
Kontakti: Kristaps Šķēls (t. 26610129)

Senioru brokastis
Laiks: katra mēneša trešā trešdiena  
pēc rīta Mises
Vieta: Svētceļnieku mājiņa
Kontakti: Veneranda Peļņa (t. 26592737)

nakts adorācija Aglonā 
22. septembrī paredzēta draudzes nakts 
adorācija Aglonas bazilikā. Pieteikties pie 
Venerandas (t. 26592737)

Rekolekcijas sievietēm
16. septembrī turpināsies rekolekcijas 
sievietēm, ko vada māsa Diāna OP.  
Pieteikties pie Anitas (t. 26464574)

draudzes vizītkarte

Madonas Romas katoļu  
draudze
Reģ. Nr. 90000463704
Adrese: Liepājas iela 13, Madona, LV 4801
E-pasts: draudze@madona.lv
http://www.draugiem.lv/madonasdraudze
https://www.facebook.com/madonasdraudze
Twitter: @Madonasdraudze 
Konts: LV19UNLA0095132107450, SEB BANKA

Prāvests Pāvils Kamola 
Mob. tālr. 27464820,
e-pasts: pskcamolla@gmail.com

Lūgšanu kapela 
Atvērta visu diennakti (Raiņa iela 5)
Kontakti: Aivars Zariņš (t. 29429518),  
e-pasts: aivarszar@gmail.com 

Bībeles stunda
Laiks: otrdien plkst. 19 
Vieta: Valdemāra bulvāris 18

dievkalpojumu kārtība
Sv. Mise Madonas katoļu baznīcā
Pirmdien, trešdien, piektdien – plkst. 8
Otrdien, ceturtdien – plkst. 18
Sestdien – plkst. 10
Svētdien – plkst. 11 un 18

Septembris būs pārbaudes laiks, lai  
saprastu, vai darba dienās rīta Svēto Misi  
pārcelt uz pulksten 7 vai 7.30. 

 
Izdevumu „KALNĀ” veidoja:
Priesteris Pāvils Kamola, Aija Mālniece  
(t. 26253927), Agnese Liepiņa (t. 26388710), 
Inese Elsiņa (t. 29207585).
E-pasts: mdravize@gmail.com

Uz vāka – Ineses Elsiņas foto.  
Lappušu nosaukumos – citāti no Psalmiem.
Makets: Aina Pidika.  
Iespiests: SIA „Latgales druka”.
Viena eksemplāra cena ir 0,30 EUR.


