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

2020
Novembris

„..lai žēlastība 
valdītu 
caur taisnību 
uz mūžīgo 
dzīvību 
caur Jēzu Kristu, 
mūsu Kungu.” 
(Rom 5, 21)
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Priestera vēstule „No Tā Kunga nāk palīdzība, Tava svētība lai plūst pār Tavu tautu!” (Ps 3)

DEKANĀTA DRAUDZĒS – JAUNS PRĀVESTS
Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbig

ņevs Stankevičs izsniedzis jaunus nomi
nātus diviem Rīgas arhidiecēzes prieste
riem. Saskaņā ar nominātiem kalpošanas 
vietas mainīsies priesterim Elvim Rudovi
čam un priesterim Pēterim Alusikam.

Priesteris Elvis Rudovičs, kurš līdz šim 
kā vikārs kalpoja Rīgas Sāpju Dievmātes 
draudzē, kā arī aizvietoja priesteri Arni 
Maziļevski un Vecrīgas draudžu garīdz
niekus, turpmāk savu kalpošanu kā prā

vests turpina Pļaviņu, Kokneses un Jaun
kalsnavas draudzē. 

Savukārt priesteris Pēteris Alusiks 
vairs nekalpo Pļaviņu, Kokneses un Jaun
kalsnavas draudzē, bet ir Rīgas Kristus 
Karaļa draudzes prāvests. Pateicamies 
priesterim Pēterim Alusikam par sadarbī
bu dekanāta avīzes kontekstā un ceram, 
ka priesteris Elvis to turpinās tālāk – at
vērti un ar misijas izjūtu.

Redakcija

Mēs visi ieejam lielajā pārmaiņu laikā. 
„Covid19” ir tikai iesildīšanās. Notiek un 
notiks ne tikai materiālas, fiziskas izmai
ņas, bet arī garīgajā pasaulē notiek lielas 
izmaiņas. Pārejas posms uz Lielo atmodu. 
To var salīdzināt ar 
vētras laiku. Vētrā 
viss neveselais, sli
mais izjūk, salūst… 
Šajā laikā mums kā 
Noasam jāveido 
šķirsts. Šķirsts mū
su sirdīs. Jāattīsta, 
jānostiprina… reā
las, personiskas at
tiecības ar Dievu. 
Juku laikā ne vien
mēr par katru lietu 
varēsim saņemt cil
vēcisku skaidroju
mu, palīdzību, to 
visu vajadzēs per
soniski meklēt no 
Dieva. Ne tikai 
saukt uz Dievu, bet 
arī saņemt no Die
va. 

Vēl īpašāka lo
ma ir arī tavai lūg
šanu grupai. Ja tev tādas nav, tad meklē, 
kamēr nav par vēlu. Laiks kļūst arvien 
„karstāks”, bet nebīsties – Kristus ir uzva
rējis! Arī pirms Kristus uzvaras 2000 ga
dus atpakaļ bija dažādi satricinājumi, un 
katram personiski bija jāizlemj, vai Jēzus 
Kristus ir Dieva Dēls. Jāatpazīst Dievs. 
Tev pašam jāierauga Dieva darbība, jāat
rod un jāpieņem sava loma, sava vieta 
tajā. 

Pastiprini savu garīgo dzīvi, savu lūg
šanu dzīvi! Īpašā laikā vajag īpaši lūgties. 
Dievs caur šiem satricinājumiem sagata
vos mūsu sirdis atmodai.

Jo vairāk mēs ieguldām savā ģimenē, 
jo tā mums kļūst dārgāka. Jo vairāk mēs 
ieguldām savā valstī, jo tā mums kļūst 
dārgāka. Jo vairāk mēs ieguldām savās 
attiecībās ar Dievu, jo Dievs mums kļūst 

vērtīgāks, tuvāks, 
mīļāks.

Svinot 18. no
vembra svētkus, 
varam apzināties, 
cik ļoti mēs, kristie
ši, esam vajadzīgi 
Latvijai. Redzot vi
sas Latvijas negāci
jas (abortus, okul
tismu, nešķīstību, 
mantrausību, mate
riālistisko pasaules 
uztveri, egoismu, 
mazvērtību, sašķel
tību…), apzināmies, 
cik ļoti Latvijai vaja
dzīgs Dievs. Dievs ir 
atklājies cilvēkiem 
Latvijā. Tagad ir 
jautājums – vai šie 
cilvēki atklās Dievu 
pārējiem. Tā ir ma
na un tava atbildī

ba. Ja tu vēl neesi pietiekami stiprs, tad 
meklē vairāk Dievu, lai kļūtu stiprāks. Un 
meklē nopietni, nevis formāli. Un, ja esi 
stiprs, tad nes Dievu citiem! Bet, ja tas ne
izdodas, tas nozīmē, ka par maz tevī ir  
Dieva. Meklē vairāk! Labākais, ko mēs va
ram dot Latvijai, ir Dievs. 

Adventa laiks vienmēr ir bijis atgrieša
nās laiks. Izmanto šo „atlaižu” laiku! Dievs 
tevi meklē! Dievs ilgojas pēc tevis! Slāpst 
pēc tevis!... Tieši pēc tevis!

Priesteris  
Arnis Maziļevskis

SLAVĒTS JĒZUS KRISTUS!
Latvijā novembris ir svētku mēnesis, 

kad atzīmējam gan Lāčplēša dienu, gan 
Latvijas Republikas proklamēšanas die
nu. Šogad nevaram baudīt šos svētkus 
klātienē dažādos pasākumos, bet tikām 
aicināti tos svinēt ģimenes lokā, 
iedegt sveces māju logos. Šajā 
laikā savu dzimtenes mīlestī
bu un patriotismu izpaužam 
arī caur redzamām zīmēm, 
kā sarkanbaltsarkanas len
tī tes piespraušanu pie 
krū   tīm. Manuprāt, caur to 
mai nās pat cilvēku stāja un 
atbildība par savu valsti, ap
jaušot, ka Latvija, pirmkārt, sā
kas ar katru no mums. Gribētos, lai 
ne tikai svētkos, bet arī mūsu ikdienā „ie
nāktu” šāda apziņa – veidā, kā izturamies 
viens pret otru, kā pildām savus darba 
pienākumus, kā sakopjam savu pagal
mu, kā runājam par savu tautu vai dzie
dam dziesmas par Dzimteni. Domāju, ka 
patriotisms „izaug” mūsu sirdīs, redzot 
mūsu vecāku darbīgo piemēru, un tieši 
tādā veidā tas tiek uzticēts nākamajām 
paaudzēm.

Man šis ir pārdomu laiks par drosmī

giem un pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kuri 
izcīnīja brīvību. Mēs esam maza nācija, 
tāpēc savā ziņā tas ir brīnums, ka mums 
ir sava valsts, sava valoda, sava zeme un 
kultūra. Lai atminamies, ka pāvests Ino

cents III šo zemi 1215. gadā oficiāli 
pasludināja par Marijas zemi 

(Terra Mariana).
Atgādināsim sev, ka 

mums kā kristiešiem ir ie
spēja Dieva priekšā nest 
lūgšanās ne tikai savas va
jadzības un ikdienas rūpes, 

bet, domājot plašāk, pateik
ties un lūgties arī par Latviju, 

par nepieciešamo gudrību un 
vadību Valsts prezidentam un Saei

mas deputātiem, par valsts likumdoša
nu, kas sargā ģimeni kā vērtību. Vēl jo 
vairāk mums ir iespēja šajos nodomos 
gan pieņemt Svēto Komūniju, gan pa
sūtīt Svēto Misi. Svinot Latvijas brīvības 
svētkus, padomāsim arī par savas sirds 
iekšējo brīvību un neatkarību, lai Mīlestī
bas Dievs izlej savu dziedinošo žēlastību!

Dievs, svētī Latviju!

Mārīte Kampāne

SVINOT LATVIJAS BRĪVĪBAS SVĒTKUS
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Rožukroņa apcere „Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz To Kungu!” (Ps 4)

Dārgie Kristū, svētceļotāji ceļā uz de
besīm!

Rožukroņa apcerē lasām, ka pēc 
Jēzus Kristus, mūsu Kunga, šaustīšanas 
sekoja ņirgāšanās par Viņu. Evaņģēlijs to 
apraksta šādi: „Tad pārvaldnieka ka-
reivji ņēma Jēzu tiesas namā  un 
sapulcināja pie Viņa visu pulku. 
Un tie, izģērbuši Viņu, apvilka 
Viņam purpura mēteli. Un tie, 
nopinuši kroni no  ērkšķiem, 
lika to Viņam galvā un niedri 
Viņa labajā rokā. Un tie, Viņa 
priekšā ceļos mezdamies, iz-
smēja Viņu, sacīdami: Esi svei-
cināts, jūdu ķēniņ! Un tie spļāva uz 
Viņu, paņēma niedri un sita Viņam pa 
galvu. Un tie, kad bija Viņu izsmējuši, novil-
ka Viņam mēteli un ietērpa Viņu Viņa paša 
drēbēs un aizveda, lai  Viņu  sistu krustā.” 
(Mt 27,27-31)   

Tekstā, pirmkārt, ir teikts, ka „kareivji 
ņēma Jēzu tiesas namā un sapulcināja pie 
Viņa visu pulku”. Kādas pārdomas raisa šis 
fakts? Nāk prātā skolas pieredze. Kad skol
nieks grib otram darīt pāri, tas nemēdz to 
darīt pārējo acu priekša, it sevišķi pieaugu
šo un atbildīgo personu priekšā. Tādēļ var
māka visbiežāk meklē kādu slepenu vietu 
(piemēram, pagrabu, tualeti, mežu…). Bet 
Dievs māca, ka Patiesība ir visiem redza
ma, pieejama, tai nevajag slēpties, jo tā 
nedara ļaunu: „Jēzus atbildēja viņam: „Es 
atklāti runāju pasaulei; es vienmēr mācī-
ju sinagogā un templī, kur sanāk visi jūdi, 
un neko es nerunāju slepeni.”” (J 18,20) 
un „Bet šī ir jau tiesa, ka gaisma nāca pa-
saulē; bet cilvēki vairāk mīlēja tumsu nekā 
gaismu, jo viņu darbi bija ļauni. Jo ikviens, 
kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie 
gaismas, lai viņa darbi netiktu nopelti. Bet, 
kas dara patiesību, tas nāk pie gaismas, lai 
viņa darbi atklājas, jo tie darīti Dievā.” (J 3, 
19-21) Tādējādi šis Rožukroņa noslēpums 

pārbauda mani un mūs, cik esam patiesi, 
atklāti, „caurspīdīgi” savos vārdos un rīcī
bā. Ja šādā kontekstā mēs rūpīgi uzlūkotu 
katrs savu rīcību, šķiet, tad gan būtu ko 
nest uz grēksūdzi, lai lūgtu no Dieva pie

došanu… 
Un otrs pavediens: „sapulcināja 

pie Viņa visu pulku.” Arī tas nav 
nekas jauns. Grupā ir viegli 
paslēpties, „izšķaidīt” savu 
atbildību, it kā pieņemties 
spēkā. Tomēr, nostājoties 
aci pret aci ar otru cilvē

ku, situācija var izskatīties 
nedaudz citādi. Vai nepazīs

tam to no Evaņģēlija, kaut no 
J 8,3  12? Cik skaisti tur atklājas, ka 

pūlī esošā spēks, ja cilvēkā tā patiesi nav, 
ir ilūzija. Tādēļ daudz varenāka Evaņģēli
ja fragmentā izskatās pieminētā sieviete, 
kura Patiesības priekšā palika tāda, kāda ir. 

Varbūt arī jūs varat nojaust, kāds spie
diens var izaugt cilvēka sirdī, kurš, ņirgā
joties par otru, pēkšņi sadzird nopietnus 
jautājumus par patiesību un mīlestību. 
Daži šādi piemēri atskan Svētajos Rakstos: 
Lk 6,9; 14,3 un J 18,34 vai ļoti skaidri izskan 
J 19,11. Tādēļ ticīgiem cilvēkiem tik dārga 
ir lūgšana, kas liek mums patiesi nostāties 
Dieva priekšā. It sevišķi klusā lūgšana, ku
rai netraucē neviena cita cilvēka klātbūt
ne, viņa viedoklis un rīcība vai mūsu pašu 
„šausmīgā aizņemtība”, kādas mūzikas vai 
filmas troksnis tad nevar aizkrāsot Dievam 
atklāto sirdi. Klusā lūgšana, vientulība, iek
šējais miers ir nopietna sevis pazīšanas 
skola. Kādreiz dzirdēju, ka līdzīgi situāciju 
var izgaismot tās salīdzināšana ar makšķe
rēšanu: tikai mierīgs ūdens un gluda virma 
skaidri informē par zivs klātbūtni un tās 
pieķeršanos. Vētras laikā to nevaram tik 
viegli pamanīt. 

Turpmākie Evaņģēlija panti padziļina 
pārdomas par Jēzus ciešanu trešo noslē

pumu. Tie atklāj, ka cilvēka ciešanas nav 
tikai fiziskajā dimensijā. Vardarbība pret 
Jēzu nosaka, ka Viņš cieš arī psihiski un 
morāli. Kronēšana ar ērkšķiem rada neiz
tēlojamas fiziskās sāpes (kurš no mums 
var iztēloties, kā sāp ērkšķu dūrieni līdz 
pat smadzenēm?!?), bet kā šai brīdī cieta 
Jēzus mīlestības pilnā sirds, kura ar mil
zīgu žēlsirdību tik daudziem, kas tagad 
to izsmēja, ņirgājās, nievāja, pazemināja, 
apkaunoja, bija palīdzējusi? Un tas notika 
situācijā, kad Viņš bija pilnīgi nevainīgs. 

Kurš no mums gan neatceras, ka daž
reiz pat iesauka, kas tika piešķirta skolas 
gados it kā joka pēc, bērnā spēja izraisīt 
asaru plūdus un prasīja pēc vecāku mie
rinājuma. Vai jums nav šādas pieredzes? 
Un ko tādā gadījumā lai saka par īsta naida 
radītu rīcību, kas vērsta pret Jēzu? It seviš
ķi, ka tie „sapulcināja pie Viņa visu pulku” 
(latīniski „universam cohortem”). Tas nozī
mē, ka viss ņirgāšanās process notika 500 
vai 600 cilvēku priekšā. Iedomāsimies, 
kā mēs justos, ja mūs izsmietu šāda pul
ka priekšā, ne tikai divu vai piecu personu 
klātbūtnē vien. Vai tagad varam kaut ne
daudz iztēloties Jēzus morālās ciešanas? 

Šie notikumi var uzdot jautājumus 
mūsu pašu sirdsapziņai. Vai cenšamies 
būt brīvi no jebkādas morālās vai psihiskās 
vardarbības formas pret otru cilvēku? Vai 
neesam kādu mocījuši, viņu pazemojot, 
izsmejot kolektīva priekšā? Vai vienmēr 
esam bijuši brīvi no jel kādas ņirgāšanās 
par otru cilvēku (kaut tikai domās)?

Cik bieži (vai vienmēr?), ar otru runājot 
par viņam neērtām lietām (vainu jeb kādu 
trūkumu), vispirms šo personu paaicinām 
savrup no pūļa, nevis klāstām to vairāku 
cilvēku priekšā?

Varam paskatīties vēl arī no citas pu
ses: vai esam tālu no rīcības, kad otram sa
gādājam ciešanas savas sirds „sienas” vai 
neatsaucības dēļ? Vai nav gadījies rīkoties 
tā, ka izolējam vai izstumjam otru (piemē
ram, nerunājam ar viņu) no tik nepiecieša

mā atbalsta vai viņu mīlošo cilvēku loka? 
Viss minētais cietušajam var nest psihis
kas un morālas ciešanas. 

Ciešanas Jēzum nesa arī fakts, ka Viņš, 
nevainīgais Dieva Jērs, – kā saka pravietis – 
„tika pieskaitīts ļaundariem” (Is 53,12)?! 

Nākamajā rakstā būtu vērts tuvāk iepa
zīt ērkšķu simboliku, jo, pārdomājot Rožu
kroņa trešo – sāpīgo – daļu, arī tās izpratne 
var pamudināt un taisnot mūs uz atgrieša
nos. 

Šīs dažas pārdomas lai palīdz ar lielu 
paļāvību vērsties pie Jēzus gan savu fizis
ko, psihisko, gan morālo ciešanu apstāk
ļos, lai mēs no Dievišķā Pestītāja varētu 
saņemt vajadzīgo spēku un stiprinājumu 
uzticīgi pastāvēt dzīves un ticības ceļā. Lai 
pārdomas formē mūsu sirdis apņēmīgi un 
stingri censties izvairīties no jebkādas cie
šanu formas sagādāšanas līdzcilvēkiem. 

Lai Jēzus ciešanas šķīstī un dziedina 
mūsu domas un lēmumus! Nāc, Kungs 
Jēzu! Piepildi mūs ar savu mīlestības spēku 
un maigumu! 

Lai Dievs mūs svētī: † 
Priesteris  

Pāvils Kamola 

PĀRBAUDĪJUMS CIEŠANĀS

Vai pamanījāt: 
maza zivtiņa 
guļ uz akmens 
tuvu krastam... 

Normāli! 
Ir nakts, 
rudens... 
– saka pieaugušie. 

Bet bērni... 
Grib spēlēties 
ar domām un tēliem 
līdz debesīm.

Tā ir nomodā 
– kā piektā līgava! 
Tā norāda uz klinti,
stiprāku nekā elle. 
Un gaida zveju 
dvēseļu brīvībai. 

Pieaugušie attaps. 
Gribēs spīdināt... 
Zivtiņas vairs nebūs. 
Atskanēs vien 
tās balss:  
“Raugi, 
Līgavainis nāk!”

Pāvils Kamola
11.11.2020
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In memoriam „Es apgulšos mierā un dusēšu” (Ps 4)

MANA PAAICINĀJUMA TĒVS DEVIES PIE DIEVA 
Visu Dieva Svēto lielo svētku vigilijā 

nomira mana paaicinājuma uz priesterību 
tēvs – priesteris Zbigņevs Staškievičs (at
tēlā). Tas ir kā Dieva smaids, ka viņš tika 
paņemts tik nozīmīgu svētku vigilijā, īsu 
laiku pēc savas 96. dzimšanas die
nas (dz. 11.10.1924) un noslēdzot 
priesterības 70 gadus (iesvētīts 
par priesteri 25.06.1950). Izsa
ku lielu pateicību Dievam par 
viņa dzīvi un priesterību un 
vēlos padalīties ar skaistāka
jām ticības pērlēm no tā, ko 
redzēju viņā. 

Vispirms Dieva apredzību 
ieraugu tajā, ka priesteris Zbig
ņevs man pasniedza gan pirmo 
Svēto Komūniju (22.05.1983), gan vēlāk 
ieveda priesterībā. Īpašs tajā ir fakts, ka 
pie Dieva galda gāju pēc smaga gadīju
ma, izrakstīts no slimnīcas un nespēka dēļ 
no šiem svētkiem neko daudz neatceros. 
Man pat nav kopīgas bildes ar pārējiem, jo 
toreiz paģību. Bet… Kāds bija pārsteigums 
un prieks, kad pēc gadiem atklāju – tomēr 
ir saglabājušās dažas bērnības bildes no 
Jēzus Miesas pieņemšanas brīža, un tajās 
redzams priesteris Zbigņevs! 

No 1983. līdz 1993. gadam īpašas 
saiknes ar viņu nebija, tomēr 1993. gadā, 
kad pie priestera atnācu, apzinoties sava 
aicinājuma iezīmes, Dievs viņu deva par 
audzinātāju šai aicinājumā, par tādiem kā 
vārtiem uz priesterību. 

Ārēji šis cilvēks šķita ļoti nopietns, 
varbūt pat bargs – viņš taču bija manas 
dzimtās diecēzes lielās draudzes prā
vests. Iepazīstoties tuvāk, pārliecinājos, 
ka garīdznieks ir vienkāršs cilvēks, tur
klāt priesteris ar lielu, atvērtu, ticīgu sir
di. Viņš uzklausīja mani un Tomu, kas arī 
bija sajutis aicinājumu kalpot Dievam un 
Baznīcai. Viņš mūs, vienkāršus zēnus, ie
aicināja savā mājā un dzīvē. Bija tik aiz

kustinoši piedzīvot, ar kādu autentiskumu, 
maigumu un prieku priesteris dalījās savā 
ticībā, Dieva pieredzē un sava aicinājuma 
uz priesterību noslēpumā. Vairākkārt dzir
dējām viņa izteikto pateicību Dievam par 

visu un redzējām, ka viņš ir laimīgs. 
Varbūt tādēļ lūgšana par aicinā

jumiem un darbs ar tiem, kas 
sevī atrada domu par aici
nājumu, arī semināristiem 
(ar un bez problēmām) un 
priesteriem, bija īpašs viņa 
sirds prieks un Dieva dota 

harisma. Viņš mācīja mūs 
lūgties ar Breviāru – liturģis

ko Baznīcas lūgšanu (joprojām 
lietoju viņa nopirktos sējumus!), no 

sirds dziedāt psalmus Euharistijas laikā un 
kopā slavēt Dievu ar dziesmām. 

Neaizmirstami bija piedzīvot īpašu 
stiprinājumu paaicinājuma brīdī, kad svēt
ceļojām uz Paduju pie sv. Antona (manā 
draudzē Ļubļinā ir šī svētā mazs sanktu
ārijs, kurā katru otrdienu tika celebrēta 
votīvmise svētā godam un lasītas pateicī
bas un lūgumi Dievam caur viņa aizbild
niecību). Tā bija kā pērle ticībā, jo no tik 
lielas tautas un priesteru skaita tieši pries
teri Zbigņevu tobrīd izvēlēja par Euharis
tijas vadītāju. Šajā Svētajā Misē es, mans 
biedrs aicinājumā un pats priesteris pie
dzīvojām vārdos neaprakstāmu Dieva pie
skārienu, kādu iekšēju Svētā Gara pūsmu. 
Turklāt šo Dieva zīmi saņēmām vienlaikus: 
priesteris – stāvot pie altāra, mēs – mazliet 
tālāk, liturģijas dalībnieku lokā. Tas notika 
vispārējās lūgšanas laikā, kad skanēja no
doms par paaicinājumiem uz priesterību 
(mūsu garīgā tēva vismīļākais nodoms). 
Piedzīvoto dažkārt saucu par sv. Antona 
zīmogu manam aicinājumam. Tomēr tas 
nebija kas vienīgi mistisks, neaptverams. 
Tā bija stiprinoša pieredze mums kā cil
vēkiem, jo kopš tā laikā varējām atsauk

ties pie kopīgi pieredzētā, lai nešaubītos 
par aicinājuma nozīmīgumu, Dzīvā Dieva 
balsi, kas sauca līdzīgi kā toreiz Samuelu 
(sal.  1 Sam 3). Man tā kļuva par Tabora 
kalna pieredzi (sal. Mat 17). Dievs deva, ka 
trijatā varējām iekāpt dziļākā ticības un pa
aicinājuma upē. Joprojām gribu liecināt, 
ka caur šo svētīgo (manās acīs) priesteri 
Dievs apmeklēja mūs 
līdzīgi kā Ābramu – 
vienreizējā, neatkār
tojamā un aicinošā 
veidā (sal. Rad 18). 
Ticu, ka viss lielā 
mērā notika viņa – 
priestera  – tēva ticī
bas un mīlestības dēļ 
uz Jēzus Priesterību. 

Vēl vienu viņa 
sirds un dzīves pērli 
varēju baudīt 1994. 
gadā, smagākos ap
stākļos. Dievs to ļāva 
piedzīvot apmēram 
gadu pirms manas 
iestāšanās seminārā. 
Toreiz redzēju citu 
priesterības “krāsu”. 
Priesterim Zbigņe
vam bija infarkts 
vai kas līdzīgs, kam 
sekoja nespēja stai
gāt. Slimnīcā ar sāpēm vēroju priesteri, 
kas Svēto Misi celebrēja nevis savā lielajā 
draudzē pie skaista altāra, ģērbies greznā 
ornātā, bet ar mums, saviem mācekļiem, 
(vai citiem apmeklētājiem) uz palātas gal
diņa. Kā garīdznieka zīme viņam bija vien 
stola – priesterības simbols lentes veidā. 

Reiz viņš mums atklāja savu iekšējo 
cīņu. Atzinās, ka viņa sirdij nav viegli sa
mierināties ar domu, ka viņš – līdz šim tik 
dzīvs un kustīgs, un daudzās vietās kalpo
jošs priesteris – vairs nespēj paiet. Viņu 
bija pārņēmušas tumšas, izmisuma pilnas 
domas, bet šajā tumšajā ielejā (sal. Ps 23) 
netika pamesta lūgšana un saruna ar Die

vu. Un viņu izglāba Dieva Vārds. Reiz, at
verot Bībeli, priesteris izlasīja fragmentu 
no sv. Pētera vēstules: „Pazemojieties zem 
Dieva varenās rokas, lai Dievs jūs paaug-
stinātu, kad būs pienācis laiks. Visas savas 
rūpes uzveliet Viņam, jo Viņš gādā par 
jums.” (1 P 5,6-7) Šis fragments atdzīvinā
ja sirdi, ielēja slimniekā cerību. Tās spēkā 

priesteris nolēma 
nepadoties ne sirdī, 
ne fiziski. Viņš iesāka 
vingrot un turpināja 
ārstēties. Rezultā
tā nebija vajadzīgi 
invalīdu rati, kā to 
“pravietoja” ārsti, bet 
slimnieks nostājās uz 
savām kājām. Viena 
kāja tomēr bija pali
kusi „nepaklausīga”, 
kas draudēja ar pa
klupšanu, tāpēc bija 
vajadzīgs palīgs  – 
kūja un ortopēdiskie 
apavi. Tādā veidā 
viņu redzēju kalpo
jam vēl daudzus ga
dus. Un tāds viņš pa
lika līdz savai nāvei. 

Dažreiz priesteri 
apmeklēju braucie
nos pie vecākiem. 

Vienmēr viņš bija laipns, priecīgs un gan
darīts, ka cilvēkiem ir vajadzīgs, jo pie viņa 
daudzi nāca pēc palīdzības, uz sarunu un 
grēksūdzi, lai dvēsele saņemtu grēku pie
došanu. 

Esmu Dievam pateicīgs, ka mana 
priesterība sākās tēva Zbigņeva „rokās” 
un ka caur viņu saņēmu tik lielu stiprinā
jumu. Lai mūsu Debesu Tēvs pieņem viņa 
dvēseli svēto saimē un dod tai auglīgi kal
pot no Debess augstumiem tiem, kas virs 
šīs zemes vēl paliekam svētceļojumā. 

 
Priesteris  

Pāvils Kamola 

Bērnības bilde ar priesteri Zbigņevu.
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Viss pārējais ir Dieva rokās. Šī atziņa, ja 
arī kādu baida, ticīgam cilvēkam dod pa
ļāvību. Ierobežojumu pilnajā pandēmijas 
laikā novēlu, fiziski distancējoties, tuvo

ties otram sapratnē un mīlestībā aizvien 
vairāk.

Diāna Lozko,
Andreja Jankovska foto

„Jo Tu vien dari, ka dzīvoju drošībā” (Ps 4) Notikums draudzē

Kad pavasarī uzsākām apmeklēt Alfa 
kursa nodarbības un vēl bijām garīgās 
izglītošanās sākumā, vīrusa “Covid19” 
pandēmijas dēļ valstī tika noteikta ārkār
tējā situācija, kas pārtrauca Alfa kursu. 
Rudenī iesākto 
tomēr izdevās 
pabeigt.  

29. oktobrī, 
ievērojot dis
tancēšanos un 
citus ierobe
žojumus, Alfa 
kurss noslē
dzās Madonas 
katoļu baznī
cā. Nodarbību 
cikla desmitās 
lekcijas „Kam 
man baznīca?” 
lektors bija 
priesteris Arnis Maziļevskis. Tas, ka runā
jām par baznīcu un atradāmies baznīcā, 
bija svētīgi. Priesteris lika aizdomāties 
par priekšstatu, ka baznīca daudzu acīs 
ir tikai nams – vieta, kur notiek dievkalpo
jumi: – Kad neesat pirmās dienas alfisti, 
jums jāskatās garīgi dziļāk. Jāsaprot, ka, 
Kristus sapulcināti, te tiekas svētceļnieki 
ar savu mērķi. Ja madonieši svētceļo uz 
Aglonu, tad Baznīca svētceļo uz plašā
kiem garīgajiem apvāršņiem, ko saucam 
par Debesīm.

Alfa kursa grupā bijām trīspadsmit. 
Patīkami bija atcerēties, kā esam izjutuši 
Alfu – kopābūšanu, vakariņas, slavēšanu, 
lekciju klausīšanos, pārrunas grupās, sa
darbību un sadraudzību, gūstot garīgu 

spēcinājumu.
Alfa kursa dalībniece Anita, uzsve

rot, ka lekcijas un kopīgās pārrunas bija 
ļoti vērtīgas, novērtēja: – Kad ceturtdie
nu vakaros atgriezos mājās, izjutu nevis 

nogurumu, bet 
enerģijas pie
plūdumu. Gru
pas men tore 
Ināra atklāja: – 
Vērtīgi, ka tur
pinājumā sekos 
iespēja piedalī
ties katehēzēs. 
Tā ir lieliska 
iespēja izglī
tību turpināt. 
Prieks par katru 
no Alfa kursa 
dalībniekiem, 
kopā ar jums 

sapratu, ka vēl daudz jāapgūst arī pašai.
Alfa kursa administratore Ilvija Ozo

liņa bija sagādājusi pārsteigumu – pēc 
anketu aizpildīšanas, novērtējot kursa 
lietderību, viņa sveica kursa izlaiduma 
dalībniekus. Katram dāvanā līdzi bija arī 
ceļavārdi: „Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl 
Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka 
tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” 
(Rom 8,28)

Atvadoties priesteris Māris Ozoliņš 
dalījās atziņā, ka par kristiešiem neviens 
nepiedzimst, par tādiem kļūst. Garīgās 
izaugsmes ceļš turpinās mūža garumā.

Iveta Šmugā, 
Mārītes Kampānes foto

ALFA KURSA NOSLĒGUMS 

Alfa kursa dalībnieki un organizatori kādā no 
nodarbībām.

MĪLESTĪBA KĀ ATBILDE VIENMĒR
Vīrusa „Covid19” pandēmijas laikā arī 

ticīgos var pārņemt bailes. Bailes par nā
kotni, savu un tuvinieku veselību, dzīvību. 
Vai ticīgs cilvēks pret bailēm ir imūns, vai 
nedrīkst baidīties? Gluži pretēji – bailes ir 
dabiska reakcija uz bīstamiem, ne
zināmiem apstākļiem. Svarīgāk 
ir kas cits – saprast, kā rīko
ties, neignorējot bailes.  

Ģimenes loceklim, kura 
tuviniekam konstatēta sa
slimšana ar „Covid19”, bet 
pašam tests ir negatīvs, tik 
un tā ir grūti atrast vietu, kur 
apmesties, līdz mājās izveseļo
jas saslimušais. Pat ticīgie nevēlas 
atvērt savu mājokļu durvis, lai uzņemtu 
kādu uz pāris dienām, jo prātā virmo var
būtība – ja nu šis cilvēks ir vīrusa pārnē
sātājs, kaut to vēl nevar noteikt pat analī
zes? Dabīga ir vēlme pasargāt sevi un tu
vākos. Tomēr, kur robežojas pašsaglabā
šanās instinkts un rūpes par tuviniekiem, 
ar aicinājumu palīdzēt ikvienam? 

Lielpilsētās pie katoļu dievnamiem 
jau gadiem esmu redzējusi naudu lūdzo
šus cilvēkus. Ticīgie nereti paskrien tiem 
garām. Vienmēr atcerēšos studiju gadus 
Rīgā, kad kļuva žēl šādu ubagotāju un, 
vēloties sniegt atbalstu, piegāju tuvāk. 
Liels bija izbrīns, kad pēkšņi pamanīju vi
ņas pilno naudas maisiņu. Man, studentei 
no mazpilsētas, tobrīd līdzekļu bija kriet
ni mazāk, tāpēc aprāvos. Kopš tā laika 
ubagotājus sāku sveicināt. Dažreiz papļā
pāju ar viņiem, jo šķita, ka daudz vairāk 
var sāpēt nevis naudas trūkums, bet tas, 
ka ļaudis iet garām, it kā otra tur nebūtu. 

Domāju, ka arī pandēmijas laikā sva
rīgi ir nevis novērsties no līdzcilvēka, bet 
atklāti pastāstīt par savām bailēm vai lē
mumiem, kāpēc konkrētajā mirklī varam 
vai nevaram palīdzēt. Varbūt tieši šī at

vērtība un cieņa būs lielākā palīdzība? 
Pandēmijas laikā iespējams pazaudēt 

kontaktu ne tikai ar līdzcilvēkiem, bet arī 
pašiem ar sevi, savu ticību. Gulbenes 
katoļu draudzes prāvests priesteris Pā

vils Kamola uzsver: – Ikvienam šai 
laikā svarīgi saglabāt dialogu 

par ticību ar savu ģimeni un 
draugiem. Tās var būt Bībe
les stundas mājās vai kopī
gas lūgšanas ar interneta 
vai telefona starpniecību. 
Šai laikā katrs individuāli va

ram nodoties hobijiem vai ap
gūt ko jaunu. Varam veidot ko 

skaistu un uzdāvināt otram. Pats 
svarīgākais – nezaudēt cilvēcisko saik

ni un atbalstīt citam citu. “Mīlestībā nav 
baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; 
bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs 
mīlestībā.” (1J 4,18) 

Tieši mīlestība ir atbilde bailēm. Par 
to bieži lasām ne tikai garīga rakstura 
literatūrā, bet, piemēram, holokaustā iz
dzīvojušo atmiņu stāstos. Tieši mīlestība 
nereti palīdzēja izdzīvot koncentrācijas 
nometnēs. Mīlestība uz tuvāko, Dievu 
vai vienkārši – nākotni bez kara. Kā teicis 
Viktors Frankls, psihoterapeits, kurš pār
dzīvoja koncentrācijas nometnes šaus
mas: „Mīlestība ir vienīgais veids, kā ap
tvert citu cilvēku viņa personības iekšējā 
kodolā. Neviens nevar pilnībā apzināties 
cita cilvēka būtību, ja vien viņš viņu ne
mīl.” 

Kaut pandēmijas laiku nekādā mērā 
nevar salīdzināt ar holokausta radītajām 
šausmām, abus vieno bailes par dzīvību, 
un šādas bailes nevar iznīcināt nekas, ti
kai Mīlestība, tikai pats Dievs, kurā viss ie
guļas pārpasaulīgā mierā. Mums jāpaliek 
cilvēkiem un jāsniedz mīlestība līdzcil
vēkiem, tas ir mūsu vienīgais uzdevums. 



10 11

Iespēja garīgi atjaunoties „Cilvēku bērni, cik ilgi lai mans gods paliek kaunā?” (Ps 4)

Katrs, pat neticīgs cilvēks, kaut ko ir 
dzirdējis par Dieva baušļiem. Katrs, arī 
neticīgs, ir dzirdējis bausli – „Tev nebūs 
nokaut”. Un šķiet, nevienam adekvātam 
cilvēkam, neatkarīgi no viņa reliģiskās 
pārliecības, nav iebildumu pret šo bausli. 
Ne velti pasaulē arvien 
aktīvāk izskan balsis 
pret nāvessodiem val
stīs, kur tie vēl ir atļau
ti. Argumenti balstās 
uz cilvēktiesībām un 
humānismu, pieņē
mumu, ka nevienam 
nav tiesību atņemt ot
ram dzīvību. 

Nāvessods ir aiz
liegts arī Polijā. Zemē, 
kurā patlaban tūkstošiem sieviešu iziet 
ielās, protestējot pret abortu aizliegu
mu. Pieprasot atļaut nogalināt savus ne
dzimušos bērnus. Nevis noziedzniekus, 
slepkavas, ne briesmoņus – maniakus, 
kuriem nav vietas sabiedrībā, bet savus 
bērnus. Tos, kuri ir absolūti nevainīgi, 
absolūti bezspēcīgi, pilnībā atkarīgi no 
savas mātes. Grūti iztēloties, kas notiek 
šo sieviešu galvās... Nekādi nevar sa
prast jaunas meitenes, kuras ietekmēju
šās no feministu (nekādā ziņā nenosodu 
feminisma kustību kā tādu) saukļiem par 
sieviešu tiesībām uz pašnoteikšanos, lai 
varētu rīkoties pēc saviem ieskatiem ar 
savu (!) ķermeni... Un tās, kuras jau ir mā
tes – kas notiek viņu prātos? Jādomā, ka 

viņas mīl savus bērnus – apmīļo, aizstāv 
un aizsargā, un tai pašā laikā – ir gatavas 
nonāvēt nākamo, lieko (?!) bērnu? Bērnu 
savā klēpī, kur viņš ir tikpat dzīvs, jūtošs, 
ar nemirstīgu dvēseli apveltīts cilvēks. 
Bērnu, kura vienīgā vaina (vai tiešām 

vaina?) ir tā, ka Dievs 
viņu pēc mātes do
mām dod nelaikā, ne
piemērotā brīdī. 

Būtībā zem kat
ra saukļa aizslēpies 
pieaugušo cilvēku 
milzīgais egoisms, 
nevēlēšanās nest 
jebkādu dzīves sma
gumu. Aborta piepra
sījumiem ir viens ļoti 

vienkāršs atšifrējums: – Būs grūti! Es ne
gribu grūtības! Tiek aizmirsts, ka tas, ko 
nogalinās, ir Dieva Dāvana, Viņa svētības 
augstākā izpausme. Dāvana, ko saņem 
par velti, bet izvēlas izmest mēslainē, 
nedomājot, ka šim nākamajam cilvēkam 
paredzēta nozīmīga misija uz zemes, die
višķas izpausmes, talanti, ar kuriem viņš 
varētu pilnveidot šo pasauli.

Protestiem Polijā ir arī otra, ne mazāk 
svarīga puse – uzbrukums Baznīcai. Po
lijā Baznīcai vēl ir liela ietekme uz valdī
bu, tās lēmumiem, pret ko arī tiek pausti 
sekulārās sabiedrības uzbrukumi un pro
testi. 

Ilze Kloppe,
Diānas Lozko foto

UZBRUKUMS CILVĒCĪBAI UN BAZNĪCAI

Karmela rekolekcijas patiešām bija at
vaļinājums manai dvēselei.

# Apzināti rezervēts laiks attiecībām 
ar Dievu. Atziņa, kas vijās cauri rekolek
cijām   –   Jēzus izmisuma pilnos brīžos 
un, pieņemot izšķirīgus 
lēmumus, runāja ar savu 
Tēvu klusumā un vientulī
bā. Dievs parasti runā klu
sumā, tāpēc mans uz
devums dzīves steigā, 
nemierīgajos laikos, kad 
traucē masu mediju infor
mācijas pārplūde, atrast 
laiku attiecībām ar Dievu. 
Apzināti rezervēt kaut 10 – 
15 minūtes sarunai ar Die
vu kā savu tuvāko draugu. 

#  Pierakstu klade. 
Svarīgi pierakstīt lūgšanas 
laikā gūtās atziņas un Svē
to Rakstu fragmentus, ku
rus lasot esmu sadzirdēju
si Dieva atbildi. Bieži vien 
sūdzos Dievam, izstāstu 
savus kreņķus, bēdas, bet, 
nesagaidot atbildi, dodos tālāk savās gai
tās. Ejot pie ārsta, savukārt, gaidu norādī
jumu, kā ārstēties, vienmēr kādu recepti. 

# Svētie Raksti. Pārdomāju, cik vispār 
man ir svarīgs Dieva Vārds!? Aizdomā
jos, cik satraukta esmu, ja ārpus mājas 
konstatēju, ka nav mobilā telefona, bet 
taču tik ļoti neuztraucos, ja nav līdzi Svē
to Rakstu, lai kādā brīdī dotu arī Dievam 
iespēju mani „sazvanīt”. Līdz šim tuvākas 
man bijušas dažādas lūgšanas, bet tagad 
vēlos augt, lai vairāk iepazītu un iemīlētu 
Dzīvā Dieva Vārdu.

#  Klusums! Paiet malā gan no ārējā 
trokšņa, gan nomierināties arī iekšēji, jo, 
ja būšu saspringta, nebūs iekšējā klusu
ma. Uzticēties – Dievs mani pazīst līdz pat 

sirds dziļumiem! Priesteris Daumants mu
dināja palikt klusumā un ļauties, lai Dieva 
mīlestība un žēlastība darbojas mūsos. 
Kad sirdī ir nemiers, vērts atšķirt Svētos 
Rakstus: „Un uzmodies Viņš apsauca vēju 

un sacīja uz jūru: „Klusu, 
mierā!” Un vējš nostājās, 
un iestājās pilnīgs klu-
sums. Un Viņš uz tiem sa-
cīja: „Kam jūs esat tik bai-
līgi? Kā jums nav ticības?”” 
(Mk  4, 39-40)  un „Turiet 
drošu prātu, Es tas esmu! 
Nebīstieties!” (Mt 14, 27)

#  Lūdzies un strādā! 
Bieži cilvēkam ir vēlēšanās 
izdarīt daudz, paveikt ne
skaitāmus darbus, vai tas 
būtu mājās, darbā vai baz
nīcā, bet tas neizdosies, ja 
paralēli palīgā netiks lūgts 
Svētais Gars. Bez lūgša
nas cilvēks būs aktīvs, līdz 
pagurs un izdegs. Māte 
Terēze no Kalkutas spēku 
kalpošanai smēla lūgšanā 

un uz to aicināja arī savas māsas: „Lūdzies 
un strādā!”

# Mīlēt pāri visam! Mīlēt savu tuvāko – 
ģimenes locekli, darba biedru, kaimiņu, 
kas varbūt nodarījis pāri vai nokaitinājis. 
Kad ir grūti piedot, jāiedomājas par Jēzus 
lielo mīlestību, kā viņš piedeva saviem 
pāri darītājiem. Rekolekciju vadītāji kā pa
līdzību dusmu vai aizvainojuma pārvarē
šanai pret kādu personu aicināja iedomā
ties kādu pozitīvu notikumu, kas saistās 
ar šo cilvēku vai kādu viņa labo īpašību, 
koncentrējot uzmanību uz to. Un tad uz
smaidīt šim cilvēkam! Saraut negatīvās 
saites. Kā piemēru piedāvāja  atcerēties 
Mazo Terēzīti no Bērna Jēzus.

Pirms izbraukšanas uz Aglonu Latga

ATZIŅAS PĒC REKOLEKCIJĀM AGLONĀ  
(23.–25. OKTOBRIS)

les radio dzirdēju Kaspara Dimitera dzies
mu, kas mani it kā ievadīja rekolekcijās. 
Sirdī iespiedās vārdi: „Tu vaicā Dievam, 
kāpēc dzīvē nav veicies? Bet vai Tu esi pa
teicies Dievam par pajumti, ģimeni, drau
giem un ienaidniekiem? Vai Tu esi paldies 
teicis par maizi un ūdeni, par debesīm un 

zemi, uz kuras stāvi, par dzīvību un nāvi, 
par slimību un stiprām sāpēm?”

Sirsnīgi pateicos priesterim Dauman
tam, priesterim Laurim un mīļajām māsi
ņām Sofijai un Marijai Stefanai par saturī
gajām rekolekcijām!

Valentīna Birzniece     
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Ekumeniska lūgšana „Dusmojiet, bet negrēkojiet! Pārdomājiet klusībā savās sirdīs” (Ps 4)

Novembra sākumā Kalna skolā notika 
Deju meditācija māsas Diānas OP vadībā. 
Uz nodarbībām no Madonas katoļu drau
dzes bijām septiņas, bet pasākums ko
pumā ritēja ekumenisma noskaņā. Medi
tācijas procesu 
māsa balstīja uz 
Svētajiem Raks
tiem  – svētdie
nas Evaņģēliju, 
lasītā šķautnes 
papildinot ar 
dze ju un garīga 
satura lasīju
miem. Ar savu 
stāju māsa izsta
roja cieņu un ap
ziņu, ka ir mīlēta, 
turklāt to neviļus 
pārnesa arī uz 
mums, nodarbī
bu dalībniekiem. 
– Ja iepazītā deja 
„neliek mieru”, tā jādejo atkal, – ieteica va
dītāja. – Iespējams, šī deja uz jums runā, tā 
kaut ko rāda un ir kā “Dieva roka”. 

Diāna Dzene: – Deju meditācijā biju 
pirmo reizi, bet ātri apjautu, ka šāds lūg
šanas un dejas veids ir man domāts. Ak, 
tā bija Dieva mīlestības kārtējā dāvana! 
Lai gan mājās ar bērniem dejojam bieži, jo 
tas rada prieku, palīdz izdejot sakrātās ne
gatīvās emocijas un mūs satuvina, vien
mēr esmu ilgojusies dejot vairāk. Deja 
kā izpausmes forma mani ir vilinājusi, 
bet līdz šim neatradu vietu, kur to varētu 
pilnveidot. Bija saspringums par kustību 
sinhronitāti, kopīgo rezultātu, un traucēja 
citas lietas, kas neatbilda manai iekšējai 
harmonijai. Šoreiz bija citādi... varēju de
jot brīvi, viegli, varbūt esmu mainījusies, 
bet uzskatu, ka pie „vainas” ir Svētais 
Gars, lūgšana un māsas Diānas talantī
gais deju meditācijas pasniegšanas veids. 

Pateicoties deju meditācijai, atklāju jau
nu līmeni – tuvību ar Dievu un Viņa lielo 
mīlestību uz mani. Sajutu sevī atraisāmies 
sievišķību un spēku dzīvot drosmīgu dzī
vi. Dvēseli aizkustināja noslēpums, vārdos 

neizsakāms pro
cess, bet vēl tik
ko apjaušams.

Ineta Res-
ne: – Dejot man 
ļoti patīk, un, 
apmeklējot deju 
meditācijas no
darbības, iepazi
nu deju kā indi
viduālu lūgšanu 
formu sarunai ar 
Dievu. Nodarbī
bās piedzīvoto 
pierakstīju, lai 
ar laiku saņem
tu atbildes. Ļoti 
patika deja par 

pavasari – kaut kas tāds, ko gribas dejot 
vēl un vēl. Toties pie sirds negāja pati vien
kāršākā un lēnākā deja – nevarēju ieiet tās 
ritmā, laikam jau traucēja bruņas, ko esmu 
sev uzlikusi pati. Nodarbībās ne tikai dejo
jām, bet arī daudz vingrojām. Sāpēja ga
diem ierūsējušie muskuļi, bet biju laimīga. 
Aizmigu lielas Dieva mīlestības ieaijāta. 
Esmu vairāk sākusi piedomāt pie savas 
stājas, lai stalts augums būtu mana diena.

Danute Vēze: – Man patika. Zinu, ka 
ir nepieciešama sistēma. Sabiedrības 
sakārtotība. Noteikta kārtība. Noteikts 
raksts. Tagad to īpaši meklēju. Un šajās 
dejās ir raksti, kas caur ķermeni ierakstās 
apziņā, kā pieredze par saskarsmi ar Die
vu. Un kur nu vēl deja kopā ar citiem! Kas 
par rakstiem veidojas, mums esot kopā!

Inese Elsiņa,  
Zanes Līcītes foto

DEJU RAKSTI KALNA SKOLĀ

Mīlestība ir katra cilvēka sirds slāpes. 
Dzīvības avots un brīnums. Kas to piedzīvo, 
jūtas laimīgs.

Arī šajos grūtajos pandēmijas laikos cil
vēki vēlas būt laimīgi un Dieva priekšā sa
kārtot attiecības. Madonā, katoļu draudzes 
mājā kopš oktobra pirmās trešdienas notiek 
saderināto un iemīlējušos vakari. Jau bijušas 
sešas šādas tikšanās, kopumā plānotas de
viņas. Tikšanās notiek, ievērojot visus valstī 
noteiktos „Covid19” drošības pasākumus. 
Pirmajā tikšanās reizē pārus aicinājām pa
skatīties ne tikai uz abu personu mīlestību, 
cerībām, plāniem un jūtām, bet arī uz sav

starpējo sapratni un intīmajām attiecībām. 
Organizatoru mērķis ir rosināt pārus sa
prast dialoga pamatprincipus – uzmanīgi 
ieklausīties vienam otrā, saprast, dalīties 
un piedot. Skatītās tēmas ir tādas, par ku
rām viegli un nereti grūti runāt: pārdomas 
par attiecībām ar Dievu, krīzēm laulībā, da
bīgo auglības ritmu iepazīšana, par bērnu 
ieņemšanu un audzināšanu, Laulības Sa
kramentu, un citas.

Tikšanās vakarus apmeklē trīs pāri. Pal
dies priesterim Mārim Ozoliņam par palī
dzību un atbalstu! 

Jānis un Kristīne Rekšņas
13

TOREIZ BETĀNIJĀ UN ŠODIEN ROMĀ
Par notikumu Betānijā neilgi pirms 

Jēzus ciešanām runā visi četri kanoniskie 
Evaņģēliji: Mt 26, 1-13), Mk 14, 3-9, Lk 7, 
36 0, J 12, 1-8.

Lai arī notikuma svarīgumu uzsver pats 
Jēzus: “Kur vien evaņģēlijs tiks sludināts 
visā pasaulē, tur arī stāstīs, ko šī sieviete 
ir darījusi” (Mk 14, 9), Baznīcas tēvi nebija 
vienisprātis ne par to, kas ir šī grēciniece, 
ne arī par to, vai vispār viņa bija grēcinie
ce, kaut Lūkas evaņģēlijā (Lk 7, 37) uz to 
ir skaidra norāde. Baznīcas tradīcijā šis 
notikums ir komentēts visai skopi, lai gan 
Atklāsmē pēc Jēzus paša teiktā tam ir cen
trālā, simboliskā loma.

Evaņģēlijā redzamas divas attieksmes, 
kādas pēc šī notikuma rodas ticīgajos. Vie
na ir farizeja Sīmaņa (Jēzus viņu bija dzie
dinājis no spitālības) attieksme – kritizējošs 
skatiens, kā arī šaubas, vai Jēzus vispār ir 
pravietis, tas ir, Dieva cilvēks. Otra ir Jūdas 
Iskariota attieksme, kurš nekritizē tieši, bet 
norāda uz Jēzus rūpēm par nabagiem. 
Evaņģēlists piebilst, ka Jūdasu neinteresē 
nabagi, viņu interesē nauda, jo viņš zog no 
kopējās kases. Dažkārt nodevības motivā

cijas iemesls mēdz būt visai vienkāršs.
Farizeju Sīmani ļoti pārsteidz, ka Jēzus 

ļauj grēciniecei pieskarties savām kājām, 
jo jūdiem ir stingri aizliegts pieskarties 
grēciniekiem un, ja šāds pieskāriens ir no
ticis, tam jāseko vairāku dienu šķīstīšanās 
procesam. Jūdam Iskariotam tas, savukārt, 
ir pēdējais piliens, lai apņemtos Jēzu no
dot jūdiem pārmācīšanai. Pēc šī notikuma 
Jūda dodas pie augstajiem priesteriem un 
vienojas par nodevību (Mk 14, 10). Naida 
mākoņi, kas savelkas pār Jēzu, liecina par 
sātana tiešu klātbūtni un inspirāciju. 

Divējāda attieksme parādās arī šodien, 
kad dzirdam, kā tiek interpretēti pāvesta 
Franciska izteikumi, kas iekļauti dokumen
tālajā filmā “Francesco”. Farizeji, tas ir, ticī
gie morālisti sāk šaubīties, vai viņš vispār ir 
pāvests; garīdznieki, Baznīcas nodevēji sa
skata iespēju proklamēt savus uzskatus kā 
pareizākus, savukārt grēcinieki priecājas, 
domājot, ka pāvests atbalsta laulības pār
kāpšanu. Bet kā bija patiesībā? Kāda bija 
grēcinieces žesta nozīme? Par to nākamā 
izdevuma “Kāpt Kalnā” numurā.

Priesteris Māris Ozoliņš

SADERINĀTO TIKŠANĀS MADONĀ
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Svētdienas EvaņģēlijsSvētdienas Evaņģēlijs
22. novembris 29. novembris

6. decembris 13. decembris

(J 1,6-8.19-28)(Mk 1,1-8)

„Pacel Tu, Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu!” (Ps 4) Bērni lai krāso!

(Mt 25,31-46) (Mk 13, 33-37)

Svētums ir katra kristieša dabisks ai
cinājums. „Ar svētajiem mēs draudzē
jamies, kad piesaucam svētos, bet viņi 
lūdzas par mums.” (Īss katehisms). Kaut 
svēto ir daudz, mums pazīstamāki šķiet 
svētie – aizbildņi, kurus piesaucam dažā
dās vajadzībās.

Vai atpazīsti viņus un viņu piemiņas 
dienas? Sakārto trešo kolonu pareizā se
cībā!

Izziņai var izmantot ikmēneša „Mieram 
Tuvu” un žurnālu par svētajiem „Cilvēki 
Kalnā“. Lai svēto ticības paraugs stiprina 
mūsu ticību!

Lūgsimies par Latvijas mocekļiem: 
bīskapu Boļeslavu Sloskānu, lai viņu pa
sludina par svētīgo, un priestera Vladisla
va Litaunieka beatifikāciju. Ticēsim svēto 
sadraudzībai!

Palmīra Gailīte                                                                       

Svētais Piemiņas diena Aizbildnis
Svētā Lūcija (283–304) 13. decembris Latvijas 
Francisks de Sals (1567–1622) 24. janvāris Acu slimību
Akvīnas Toms (1225–1274) 28. janvāris Katoļu jauniešu, studentu, 

semināristu
Svētais Blazijs (4. gs.) 3. februāris Interneta, datora lietotāju
Svētā Agate (235–251) 5. februāris Mediķu un ķirurgu
Svētais Gabriēls (1838–1862) 27. februāris Svētītā maizīte pasargā no 

ugunsgrēka
Svētais Jānis no Dieva  
(1495–1550)

8. marts Ugunsdzēsēju 

Svētais Jāzeps 19. marts Studentu 
Svētais Izidors no Seviljas  
(ap 560–635)

4. aprīlis Strādnieku, mirstošo cilvēku, 
ģimenes sargs

Svētā Katrīna no Sjēnas (1347–1380) 29. aprīlis Žurnālistu 
Aloizijs Gonzaga (1568–1591) 21. jūnijs Eiropas 
Tomass Mors (1478–1535) 22. jūnijs Kakla slimību
Svētais Meinards (ap 1130–1196) 14. augusts Juristu un politiķu
Kozma un Damiāns (3. gs.) 26. septembris AIDS slimnieku

SVĒTIE – MŪSU AIZBILDŅI

15. novembrī Svētās Mises tiešraide 
„Radio Marija” ēterā ritēja no Gulbenes 
katoļu baznīcas. Uzrunā pēc Euharis
tijas radio pārstāvji informēja, ka kopš 
4.  septembra Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padome ir izsludi

nājusi divus konkursus uz brīvām frek
vencēm Saldū un Gulbenē. Lai atbals
tītu radio dalību abos konkursos, esam 
aicināti būt lūgšanā un atbalstīt to ar 
savu ziedojumu. 

Redakcija

„RADIO MARIJA” KOMANDA GULBENES DRAUDZĒ
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„KĀPT KALNĀ” 
Izdevuma redakcija: draudžu priesteri;  
Inese Elsiņa, Mārīte Kampāne, Dāvis Ozoliņš,  
Diāna Lozko, Nora Kauliņa.

Uz vāka – Kristus Karalis, Viktorijas Brokas zīmējums.
Makets: Aina Pidika. Iespiests: SIA „Erante”.
Vēlamais ziedojums par izdevumu, sākot no 0,40 EUR.  
Ikdienā noderīgas saites: 
„Radio Marija”; katolis.lv; „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”.

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: LV51UNLA0050000523546 

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

Jaunkalsnavas draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs  
(t. 29559299)

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

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

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

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

Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte

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

PSLAMU MELODIJAS JAUNĀ ALBUMĀ
Albuma „Psalmu melodijas II” moto ir vārdi 

no Svētajiem Rakstiem: „Uz Tevi, Kungs, es pa
ceļu savu dvēseli“.

Albumā ietvertas divdesmit 
melodijas, astoņpadsmit no 
tām sarakstījusi Kristīne Locika. 
Ierakstā piedalījušies Liepājas 
Svētā Dominika draudzes dzie
dātāji. Albumu papildina nošu 
materiāls, ko var saņemt pēc 
pieprasījuma digitālā veidā. 
Katru psalmu var dziedāt gan 
vienbalsīgi, gan daudzbalsīgi. 
Lūgšanas ierakstītas, lai slavētu Dievu un drau
dzēs būtu iespēja papildināt psalmu melodiju 
klāstu.

Noklausoties albumu, vispirms uzrunā 
dziedātāju ticība. Ieraksts izstaro ticības ne

šaubīgumu, šķiet, zeme ir pār
pilna ar ticīgu tautu. Uzrunā arī 
kopienas gars  – mūziķi izjūt cits 
citu un kalpo ar vienotu lūgšanu. 
Pārsteigumu izsauc straumes 
efekts – psalmu dziedājums ie
velk kā atvarā, gribas šīs melodi
jas klausīties vienā laika satvēru
mā. Baznīcā tā varētu būt jaudīga 
koncertprogramma, – pie sevis 
nodomāju. 

Kristīnes Locikas jauno CD var iegādāties 
draudžu grāmatu galdos. Silti iesaku! 

Inese Elsiņa  


