
„Jo kā viens ķermenis un tam daudz locekļu, bet visi ķermeņa locekļi, 
kaut gan to ir daudz, ir tikai viens ķermenis, tā arī Kristus. 

Bet jūs esat Kristus ķermenis un loceklis pie locekļa. (1 Kor 12, 12,27)

Madonas dekanāta – Alūksnes, Cesvaines, 
Ērgļu, Gulbenes, Jaunkalsnavas, Lubānas, 
Madonas, Pļaviņu Romas katoļu draudžu – 
izdevums
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Priestera vēstule „Svētais Gars, Tēva un Dēla Gars, ienāc mūsu sirdīs!”

SVĒTAIS GARS, KAS IEVEDĪS VISĀ PATIESĪBĀ
Jāņa evaņģēlija prologs un arī Jēzus 

vārdi „es jūs saucu par draugiem” uzsver, 
ka Dievs cilvēkiem ir kļuvis tuvs. Trīsvienī
gais, mūžīgais Dievs ir kļuvis mūsu draugs 
Jēzū Kristū – iemiesotajā Dieva Dēlā. Kristus 
ir kļuvis viens no mums, kļuvis mūsu brālis. 
Dieva iemiesošanās un kļūšana par cil
vēku draugu ir kristīgās atklāsmes 
centrā. Ir iedvesmojoši apzinā
ties, ka Dievs mūs nekad neat
stāj, ir klātesošs mūsu dzīvē 
līdz pat pasaules beigām. 
Tāda ir Svēto Rakstu atklā
tā patiesība. Mēs, kristieši, 
cenšamies pārējos iedrošināt 
tuvoties Dievam. Mēs dedzīgi 
mēdzam sludināt šo patiesību un 
cenšamies par to pārliecināt citus. 

Dažas kristīgās grupas, balstoties uz 
minēto atklāsmi, savukārt, uzskata, ka 
mūsdienās Jēzus ģērbtos džinsu kostīmā, 
būtu “čoms” visiem, draugs un cīnītājs par 
ekoloģiju vai draugs hipijiem, vai tamlīdzī
gi. Bīstamība ir tajā, ka, balstoties uz Jēzus 
„čomaka” tēlu, viņi veido arī savu dzīvi, jo 
kristieša uzdevums ir sekot Jēzum un Viņu 
atdarināt. Ejot ielās ar lozungiem evaņģeli
zēt, viņi sludina, ka ir lieliska Jēzus draugu 
grupa un aicina arī citus čomoties ar Jēzu.

Jēzus „čomošanās pasaule” tiek pret
nostatīta tālajam Dievam, kas sēž Debesīs 
un ar saviem sodiem šausta mazos cilvē
kus, pakļauj viņus savai gribai. Pagāniskais 
Dieva tēls bija attīstīts jau grieķu kultūrā. 
Tiek uzsvērts, ka šāds Dieva tēls ir tradi
cionālajās konfesijās, kuru pārstāvji pilda 
rituālus, metas ceļos, iet uz grēksūdzi utt.

Nav šaubu, ka Dievs ir iemiesojies un 
cilvēkiem tuvs, bet tā ir tikai puse no pa
tiesības. Dievs ir iemiesojies, lai darītu mūs 
sev līdzīgus. Bet ne jau par čomiem, drīzāk 
gan, lai mēs ņemtu dalību Viņa transcen
dencē, t.i., mūžīgajā dzīvē. Patiesība ir tā, 
ka Dievs mūs ir atstājis, Viņš ir bezgalīgs 

un ar cilvēka prātu neizzināms, Dievu ne
viens nekad nav redzējis. Patiesība ir arī tā, 
ka Jēzus ir atstājis šo pasauli un tāpēc mēs 
gavējam, ciešam un mirstam. 

Drīz pēc tam, kad cilvēki ir „iečomoju
ši” Jēzu, ir kļuvuši par “īpašajiem” kristie
šiem, viņi sāk izjust transcendences defi

cītu, iekšēju tukšumu. Sirds gudrība, 
godbijība pret Dievu sāk izzust, 

tiek mēģināts to kompensēt ar 
tā saucamo harizmātisko ga
rīgumu, kas balstās emociju 
uzkurināšanā vai pat kādās 
grēcīgās kompensācijās. Bet 
vēlme pielūgt Dievu drīz izplēn, 

un dvēseli pārņem garlaicība un 
vienaldzība.
Atņemot Dievam iespēju satriekt 

sirdi un pārveidot prātu, cilvēki vairs ne
spēj “pārmest krustu”, noliekties ceļos, 
godināt, pielūgt – Dievs viņu dzīvē ir zau
dējis savu transcendenci, un cilvēki ir kļu
vuši pasaulīgi. Dievs ir iespiests niecīgajā 
prāta un pasaulīgajā dzīvītē, zaudējis savu 
bezgalīgumu un tādējādi tiek laupīta ie
spēja, lai Dievs spētu šos cilvēkus izvest 
plašumā, vēl jaunos bezgalīgos ticības un 
atklāsmes laukos. Puspatiesību sludināša
na un praktizēšana, lai arī tās būtu balstī
tas Dieva atklāsmē, ir ne tikai bīstamas, tās 
draud iznīcināt ticību un garīgo dzīvi.

Kāds varbūt nodomās, ka es aicinu ticī
gos tērpties sutanās, lai viņi uzsvērtu savu 
pārpasaulīgumu, bet patiesība ir līdzsvarā, 
tā vienmēr ir vidusceļš starp neizzināmo, 
bezgalīgo Dievu un Dievu, kas iemiesojies 
Betlēmes bērnā. Tāpēc katoļu Baznīca reli
ģiskajā praksē izmanto gan liturģiju un kon
templatīvās lūgšanas, piemēram, rožukro
ni, gan kopības un sadraudzības aspektus, 
tādā veidā sabalansējot kristīgo garīgumu, 
lai tas smeltos spēku Dieva klātbūtnē, bet 
būtu atvērts arī pārpasaulīgajam.

Priesteris Māris Ozoliņš

Par iespēju nēsāt skapulāru uzzināju 
laikā, kad Madonas draudzes prāvests 
bija priesteris Pāvils Kamola. Viņš izteica 
jautājumu – varbūt kāds no mums vēlas 
pieņemt šādu izvēli? 

Sākumā prātā nāca šaubas un jautāju
mi, vai  tas nebūs par 
apgrūtinājumu, vai 
tas ir nepieciešams? 
Kāda draudzes locek
le izteicās, ka nejūto
ties vēl nobriedu si šā
dam so lim. Tomēr 
Mātes Ma rijas aicināti, 
sanācām prāvs pul
ciņš. Tagad at ska
toties saprotu, ka iek
šēju barjeru dēļ ne kad 
nebūsim īsti gatavi, 
nepieciešams vien 
kārši sadūšoties un 
pieņemt to, kas pats 
jau ir pienācis klāt – 
pieņemt Dievmātes 
žē lastībā pasniegto 
roku un Viņas svētību. 

Priesteris Pāvils 
mūsu grupiņai uzde
va arī jautājumus un 
gaidīja atbildes, lai pārliecinātos, ka iz
protam savu nodomu un apzināmies ap
ņemšanos.  Kā apstiprinājums katram tika 
pienākums – viena lūgšana dienā. Sais
tošs pienākums ir arī apņemšanās dzīvot 
kristieša cienīgu dzīvi, lai gan kristiešiem 
tas vienmēr ir saistoši. 

Skapulāru pēc Svētās Mises uzlikta 
priesteris, jo šo pienākumu veic tikai ga
rīdznieks.

Skapulāra derība, uzticēšanās Jēzus 
Mātei paver jaunu ceļu izaugsmei svē tumā. 
Tomēr skapulārs nav maģiska zīme, ar kuru 
automātiski tiek nodrošināta pes tī šana, tas 

prasa sadarbību ar Dieva žēlastību.
“Ir divas galvenās tā sauktās skapulāra 

privilēģijas: pirmā – Karmela skapulārs 
garantē īpašu Vissvētās Jaunavas Marijas 
aizbildniecību dzīves sarežģītās situācijās 
un briesmās, otrā – skapulāra nēsātājiem 

Marija apsolīja laimī
gu nāvi un glābšanu 
no mūžīgas pazudinā
šanas. Ar tā starpnie
cību tiek atjaunota 
skapulāra val kātāja 
vie nība ar Vis  svē tāko 
Jau navu vai Dievu, 
noskūpstot savu ska
pulāru un iekšēji izsa
kot savas ilgas, ie
dvesmas vai lūgšanas. 
Dienā, kad skapulārs 
tiek uzvilkts pirmo rei
zi, tiek piešķirtas pilnī
gas atlaidas. Tās tiek 
piešķirtas arī Karmela 
Dievmates svētkos 16. 
jūlijā, svetā pravieša 
Elija svētkos 20. jūlijā, 
svētās Terēzes no Bēr
na Jēzus svētkos 1. ok
tobrī, svētās Terēzes 

no Jēzus svētkos 15. oktobrī, visu Karmela 
svēto svētkos 14. novembrī, svētā Jāņa no 
Krusta svētkos 14. decembrī, ka arī svētī
gā Saimona Stoka piemiņas dienā 15. 
maijā.” (katolis.lv)

Kā redzam, Dievmāte nopietni rūpējas 
par skapulāra nēsātājiem. Mūsu draudzes 
pulciņš skapulāru pieņēma 16. jūlijā – Kar
mela Dievmātes svētkos. Katram, kurš cer 
uz Jaunavas Marijas aizsardzību un palī
dzību, iesaku pieņemt skapulāru un būt 
Viņas klātbūtnē!

Vita Bartuševiča

DIEVMĀTE RŪPĒJAS PAR SKAPULĀRĀ TĒRPTAJIEM
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Dārgie Kristū, svētceļotāji ceļā uz De
besīm! Iepriekšējā apcerē par Jēzus Krus
taceļu („Kāpt Kalnā” 2021. gada aprīlis) tika 
akcentēta cilvēka brīvās gribas loma un tās 
lēmumi, kuru sekas sniedzas līdz mūžībai. 
Jēzus ir visskaistākais piemērs tam, ka Viņš 
jebkuros dzīves apstākļos meklēja objektī
vo patiesību un objektīvo mīlestību, kaut tā 
Viņu veda cauri ciešanām. 

Šoreiz esam aicināti 
nostāties visdramatiskākā 
no slēpuma priekšā – Jēzus 
tiek piesists krustā un mirst 
uz tā. Tomēr uzreiz vajag 
atcerēties, ka mēs vienlai
kus nostājamies vislielā-
kās mīlestības no slēpuma 
priekšā, jo – kā Jēzus bija 
to skaidri teicis – „Nav ne-
vienam lielākas mīlestības 
par to, ja kāds atdod savu 
dzīvību par saviem drau-
giem.” (J 15, 13)

Šķiet, katrs no mums 
zina stāstu par Jēzus dzī
ves virs zemes pēdējiem mirkļiem. Tie bija 
Dieva Dēla nievāšanas, izsmiešanas un pa
zemošanas pilni. Pazemošana notika gan 
no tiem, kas bija kopā ar ļaundariem, kas 
Viņu sita krustā, gan no apkārt stāvošajiem 
ļaudīm un to priekšniekiem, gan romiešu 
kareivjiem. Kurš no mums var iztēloties, kā 
sirds dziļumos jutās Kristus kā Dievs, tautu 
labdaris, dziedinātājs no visādām kaitēm, 
atbrīvotājs no spēcīgā ļaunā gara…?!? Un 
tā vidū Dieva Svaidītājs bija spējīgs ar mie
rīgu un žēlsirdīgu sirdi aizlūgt par viņiem, 
sakot: „Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, 
ko dara.” (Lk 23, 34) Ar kādiem tad vārdiem 
mums būtu jāmēģina izteikt savu pateicību 
par Viņa pacietību uz mums, Viņa žēlsirdību 
un mīlestību uz savu grēcīgo bērnu saimi?!? 
Šajā punktā ļaujiet man atgādināt skaisto 
Baznīcas lūgšanu, kas skan Euharistijā pa

rastā liturģiskā laikposma XXVI svētdienā. 
Domāju, ka tajā izteiktā patiesība lieliski ko
mentē to, kas notika Krustā un pie kā mēs 
kā Dieva bērni esam aicināti tuvoties sirds 
paļāvībā, sevis veltīšanā ar lūgumu pēc pie
došanas un svēttapšanas: „Dievs, savu vis-
varenību Tu visvairāk parādi apžēlojoties 
un jūtot līdzi, lej pār mums savas žēlastības 

nerimstošo straumi, lai 
mēs, tiecoties pēc Taviem 
apsolījumiem, kļūtu par 
dievišķo labumu dalībnie-
kiem. Caur Jēzu Kristu, 
mūsu Kungu…”

Pieminētais kontrasts 
(neaptverams cilvēku 
naids – Jēzus pacietība un 
sirds klusums; nāvējošas 
cie šanas – aizlūgumi par 
pāridarītājiem un slep
kavām) nes praktiskas 
sekas. Ja tik varens savā 
žēlsirdīgajā mīlestībā 
ir Dievs, vai tad var būt 
cilvēks, kas kavējas tu

voties Viņa mīlošajai Sirdij, meklējot 
grēku piedošanu, vajadzīgo dzie dināšanu 
un atbrīvošanu vai meklējot katru Viņa 
svētai cilvēka dzīvei vajadzīgo svē tību?!? 
Tomēr pieredze rāda, ka mēs esam tik ļoti 
akli, ka gan savās cerībās, gan dažādos 
pārbaudījumos bieži atrisinājumu vispirms 
meklējam ar cilvēcisko resursu palīdzību 
vai arī pārbaudījumu brīžos gaidām „līdz 
pēdējam”, kad redzams – tālāk vajadzīga 
vienīgi Dieva palīdzība. Žēl, ka mēs, kas 
esam tik prātīgas būtnes, tā kavējam 
griezties pie Radītāja, kas ir varens ne 
fiziskajā spēkā vai kāda karaspēka ziņā, bet 
mīlestībā un žēlsirdībā. 

Pārdomājot Jēzus ciešanu pēdējo pos
mu, ir saprotams, ka nežēlīgās fiziskās un 
morālās ciešanas, kuras panesa Dieva Jērs, 
nav tikai kāds melnais scenārijs, ko dīvai

Rožukroņa apcere „Tēva apsolījums, apžēlojies par mums!”

VISSPĒCĪGĀKĀ MĪLESTĪBAS IZPAUSME nu iemeslu dēļ Viņam uzlicis Debesu Tēvs. 
Jēzus upuris gan fiziskajā, gan morālajā 
dimensijā bija izpausme Viņa lielajai mī-
lestībai uz mums. Tomēr nevajadzētu no 
sirds redzesloka izlaist vēl vienu līmeni vai 
diapazonu, kas var sasniegt katru cilvēku ar 
jebkura smaguma grēku, ja tikai viņš grib to 
nožēlot un atgriezties pie sava Kunga un Die
va. Runa ir par Kristus garīgajām ciešanām. 
Šķiet, fiziskās un morālās ciešanas mēs va
ram iztēloties, jo šajos līmeņos paši ciešam – 
dažreiz pat ļoti nopietni. Bet vai esam spējīgi 
iedomāties, kāds bija Jēzus garīgo ciešanu 
smagums? Šīs kvalitātes nopietnību var ne
daudz „sataustīt” caur teicienu: „Dvēseles 
ciešanas ir ciešanu dvēsele!” To nekādi ne
var salīdzināt ar zobu, kuņģa vai kāju sāpēm. 
Šīs ciešanas ir neaptverami dziļākas. Domā
jot par to lieluma virzienu, vērts atcerēties 
vienus no Jēzus pēdējiem vārdiem, kas ir 
citāts no 22. psalma: „Eli, Eli, lema sabahta-
ni?” Tas ir: „Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc 
Tu Mani atstāji?” (Mt 27, 46) Daži gan varē
tu brīnīties, kā Tas, kurš saņēmis tik spēcīgu 
apliecinājumu par Sava Tēva mīlestību pie 
Jordānas – „Viņš redzēja Dieva Garu baloža 
veidā nolaižamies uz sevi. Un, lūk, balss no 
debesīm sacīja: Šis ir mans mīļais Dēls, kurš 
man labpatīk.” (Mt 3, 16b17), kā arī vēlāk pār
veidošanas laikā – „…lūk, spoža padebess tos 
apēnoja. Un, lūk, balss padebesī sacīja: Šis 
ir mans mīļais Dēls,  kas man labpatīk. Viņu 
jūs klausiet.” (Mt 17, 5), un kurš vienmēr bija 
ar savu Tēvu un baudīja Viņa mīlestību, ko va
rēja publiski apliecināt vārdos: „Tēvs, es pa-
teicos Tev, ka Tu mani esi uzklausījis! Es gan 
zināju, ka Tu mani vienmēr uzklausi…” (J 14, 
41b42a), tagad ir šī paša Tēva atstāts?!?! Kā 
tas var būt? Tas nav saprotams!!! 

Atbilde uz „pretenzijām” ir tajā, ka Jēzus 
nebija upurēts tikai par cilvēces grēka se
kām, kas skar miesu, psihisko pasauli un 
mūsu attiecības. Jēzus Kristus cieta garī-
gi, lai dotu mums iespēju izraut grēku no 
cilvēka sirds ar visām saknēm. Un tieši tas 
prasīja tik lielas ciešanas, kuras var saukt par 
garīgo tumsu, atstumtības no Dieva sajūtu 

(te, protams, nerunāju par emocijām, bet 
dvēseles „izjūtām”). Lai panāktu dvēseļu 
izraušanu no velna varas, vajadzēja garīgu 
upuri. Šo situāciju zināmā mērā skaidro sv. 
Pāvila vārdi: „To [Kristu], kas grēka nepazina, 
Viņš [Dievs] mūsu dēļ padarīja par grēku, lai 
mēs caur Viņu kļūtu Dieva taisnība.” (2 Kor 
5, 21) Var teikt, ka Mesija tika savienots ar 
mūsu grēka būtību, tādēļ līdz galam piedzī
voja grēka sekas – attālināšanos no Dieva. 
Smags grēks pārrauj saites ar Dievu un tā 
rezultātā dvēsele neaprakstāmi cieš. Uz to 
norāda citētie psalma vārdi: „Mans Dievs, 
mans Dievs, kāpēc Tu Mani atstāji?” Vienīgi 
šādā veidā Jēzus varēja līdz galam, līdz el
les dziļumiem iznīcināt parādzīmi, kas mūs 
pēc nāves mūžīgi apsūdzētu. Tā to skaidroja 
tautu Apustulis, sakot: „Viņš [Dievs] izdzēsa 
pret mums vērsto likuma parādrakstu, kas 
bija pret mums, un pieņēma to no mūsu 
vidus, pienaglodams krustā.” (Kol 2, 14) Šie 
vārdi izgaismo faktu, ka Kristū pie krusta tika 
piesists grēks. Un tādēļ Jēzum līdz dvēseles 
kodolam tā sāpēja. 

Steigsimies vairāk atcerēties ne tikai 
par Jēzus fiziskajām vai morālajām sāpēm, 
bet centīsimies iedziļināties Viņa piedzīvo
tajā garīgajā tumsā, kas ir daudz sāpīgāka 
un kuru Viņš izcieta mūsu dēļ. Lai tam pa
līdz katru dienu svinētā Žēlsirdības stunda: 
„Trešajā stundā,” teica Kungs Jēzus māsai 
Faustīnai, „lūdz manu žēlsirdību, jo īpaši 
grēciniekiem, un kaut īsu brīdi iegremdējies 
manās ciešanās, jo īpaši pamestībā, ko pie-
dzīvoju nāves brīdī.” (Dienasgrāmata 1320) 
Cerams, ka saprotam – Jēzus neprasīja, lai 
pulksten 15 tiek skaitītas kādas lūgšanas 
(Žēlsirdības kronītis), bet lai cilvēki iedziļinās 
Kristus garīgo ciešanu dziļumos. 

Lūgsim no Dieva žēlastību nekad neie
krist smagos grēkos, zinot, ka tie Kungam 
Jēzum sagādāja milzīgas, neaptveramas ga
rīgas ciešanas. 

Lai Dievs mūs visus svētī: † 

Priesteris  
Pāvils Kamola 

Pāvils Kamola
DEBESS UN ZEMES 

ĒDIENKARTE
 

Bīstamā stihija
– uguns.

Bet cik garšīga
un dzīvību uztur

izcepta zivs…
Bīstamā stihija

– Mīlestība.
Bet barojošs līdz mūžiem
ir ciešanu liesmās izcepts

Dieva Jērs…
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Intervija ar draudzes loceklēm „Debesu gaismas stars, apžēlojies par mums!”

VASARSVĒTKI – DIEVA ATSPIRDZINOŠAIS AVOTS
Kā tauriņš no kāpura, lēnām pārveidojo

ties, kļūst skaists un viegls, tā dvēsele, Svē
tā Gara piepildīta, caur dievišķo gudrību, ti
cību, paļaušanos, paklausību, pateicību un 
izturētām ciešanām kļūst stipra, labestīga, 
svēta un Dievam patīkama. Pēc Lieldienu 
laikā izdzīvotajiem Jēzus ciešanu un Aug
šāmcelšanās noslēpumiem, Vasarsvētkos 
pār mums nolīst 
atspirdzinošais 
Dieva Svētā Ga
ra avots. Spēci
nāti, attīrīti un 
spirdzināti va
ram doties tālāk 
ticot, mīlot, da
rot labus darbus 
un esot kādam 
par svētību. 

Kā atspirdzi
nājums ticībā lai 
ir arī Cesvaines  
draudzes māsu 
Kristū – Leontīnes Sirmās un Valentīnas Mu
cenieces – liecības (abas no Dzelzavas). 

Kad sirdī ienāca ticība uz Dievu?
Leontīne: – Mamma mani veda uz baz

nīcu jau bērnībā. Gājām kādus 4 kilomet
rus kājām. Ja kāda iemesla dēļ netikām uz 
baznīcu, mājās pie svētbildēm skaitījām 
Rožukroni. Padomju laikos negāju baznīcā. 
Manus bērnus pie Svētās Komūnijas aiz
veda mana mamma. Bērni uzdeva daudz 
jautājumu par Dievu, un vecmamma centās 
atbildēt un sagatavot Komūnijai. Tagad Sa
nita un Signe, manas meitas, ir ticīgas un 
mazbērni arī, par ko man liels prieks. 

Bērnībā Vasarsvētku diena smaržoja 
pēc meijām un pīrāgiem. Galdā tika celts 
kāds īpašāks saldais, un bērna sirds varēja 
priecāties. Noteikti devāmies uz baznīcu. 
Bērnībā es nesapratu, ka Vasarsvētki ir Svē
tā Gara nosūtīšana. Jau brīvvalsts laikā kādu 

dienu, kad strādāju dārzā un man skanēja 
radio, tur stāstīja par Vasarsvētkiem, un pār 
mani nonāca apskaidrība par Svēto Garu. 
Par to, kāds palīgs Viņš ir. Tagad vienmēr 
piesaucu Svēto Garu kā atbalstītāju. Sa
runājos ar Viņu lūgšanā ik dienas, lai dod 
gudrību pieaugt ticībā. Lūdzu arī palīdzību 
sadzīves lietu risināšanā, jo viens ir zināt par 

Dievu, otrs – sa
just un pārdomāt 
sirdī un dvēselē. 
Tā bija arī ar Māti 
Mariju – lūdzos, 
zināju Marijas 
nopelnus, bet Vi
ņu īsti iepazinu 
Medžugorjē, kad 
kāpu Rožukro
ņa kalnā un visu 
ceļu bira asaras –  
attīrījos Marijas 
klātbūtnē un Viņu 
iemīlēju. 

Šobrīd Vasarsvētkus izdzīvoju dziļi sevī – 
sirdī un baznīcā. Tas ir mans iepriecinājums 
patiesi no Svētā Gara.

Valentīna: – Mans ceļš uz ticību nebi
ja grūts, jo vecvecāki un vecāki bija ticīgi. 
Mammas brālis bija priesteris Jānis Voitiņš, 
kurš stiprināja ticības ceļā. Atceros jaukā
kās bērnības atmiņas, kad puskilometru no 
mājas ceļa malā bija krusts un maija mē
nesī mēs, piecas māsas, priecīgas skrējām 
kopā ar mammu dziedāt Dieva dziesmas un 
skaitīt Rožukroni. Par Dieva esību šaubīju
sies neesmu. Arī padomju gados devos uz 
Atašienes baznīcu un dzīvoju ticīga cilvēka 
dzīvi. Kaut biju pionieru vadītāja, tikai vie
nu reizi tiku izsaukta uz pārrunām, bet viss 
beidzās veiksmīgi. Bērnībā Vasarsvētkos 
nesām mājās meijas. Vienmēr gribējās pie 
durvīm nolikt tās garākās un skaistākās. Ar 
meiju pušķojām arī mājas altāri, kur stāvēja 
svētbildes. Protams, visi devāmies uz baz

nīcu, skaitījām galda lūgšanas, dziedājām 
Dieva dziesmas. Vēl tagad zinu no galvas un 
varu nodziedāt tādas dziesmas, kuras vairs 
nav ierakstītas dziesmu grāmatiņā.

Atteikties no savas gribas un paļauties 
uz Dievu

Leontīne: – Atteikties no ego ir grūti. 
To var darīt visas dzīves garumā, tā ir cīņa. 
Gribu būt vēl pazemīgāka savā raksturā. Kā 
kalpojumu bieži lūdzu, lai Dievs dod cilvē
ku (ne no ģimenes locekļiem), kuram man 
būtu jāpalīdz. Un Dievs ir tik labs, ka atsau
cas lūgšanai, Viņš var veidot manī vēl lielā
ku pazemības tikumu.  

Valentīna: – Jau no mazotnes ticu un 
zinu – Dievs ir pāri visam. Paļauties uz Die
vu ir svarīgi. Ja Dievs lēmis, ka tā vajag no
tikt, tad to arī pieņemu. Lūzuma un grūtību 
brīžos skaitu lūgšanas, lai Dievs stiprina un 
dod spēku. 

Svētā Gara augļi
Leontīne: – Esmu sapratusi, ka žēlsirdī

ba un labestība manā dvēselē ir no bērnī
bas. Tas, ko Dievs mainījis dzīves garumā, 
ir iecietība pret citiem. Kā arī neteikt citiem 
sliktu, atbalstīt ikvienu un mierināt ar la
biem vārdiem. Protams, patiesība cilvēkiem 
savā starpā ir jāizrunā, jāatrod. Ar gadiem 
arvien vairāk izjūtu arī gaišu prieku dvēselē. 
Pateicību Dievam.

Valentīna: – Laikam ejot, esmu paliku
si iecietīgāka. Sapratusi, ka par bēdām un 
slimībām nevajag sūdzēties. Ir jāpieņem 
viss – kā Dievs ir nolicis, tā jānotiek. Tagad 
varu vairāk mīlēt cilvēkus. Pāridarījuma brī
žos paklusēju un klusi noraudu kādu asaru. 
Manas māsas saka: – Tu jau vienmēr esi bi
jusi labestīga! Dievs to ir ielicis dvēselē.   

Trīs lietas, kuras sāpina sirdi
Leontīne: – Dzelzavā ir daudz katoļu. 

Gribētos, lai vairāk cilvēku nāk uz baznīcu. 
Pēc Atmodas baznīcā bija daudz ļaužu. 
Mani sāpina, ka ir cilvēki, kuri atklāti nicina 
ticīgos un aprunā. Ir skumji, ka Cesvainē un 

Dzelzavā uz vietas nav priestera. Draudze 
vairs nedzīvo tik lielā saliedētībā. 

Valentīna: – Vairāk uz Dievu būtu jāpa
ļaujas jaunatnei. Ir skumji skatīties, cik sva
rīga mūsdienās ir tīkošana pēc mantas un 
naudas, bet dvēsele, garīgās vērtības tiek 
pamestas novārtā. 

Kā dzīves laikā izturēt un palikt ticībā?
Leontīne: – Ļoti svarīga ir lūgšana, kaut 

ikdienas aizņemtība to liek aizmirst. Tagad 
ir tik daudz skaistu lūgšanu un novennu, ka 
prieks būt Dieva klātbūtnē. Noteikti vajag 
doties uz baznīcu, ja nevar klātienē – tagad 
Svētās Mises skatos arī internetā. Mūsdie
nās kristietim jābūt ar stipru mugurkaulu. 
Neiet visos ceļos kur tevi sauc, neklausīties 
un neticēt visam, ko stāsta. Atcerēties, ka 
visur ir svarīgas labestīgas savstarpējās 
attiecības – ar godīgu un patiesu izrunāša
nos.

Valentīna: – Svarīga ir stipra ticība, pa
ļāvība uz Dievu. Jābūt čaklam lūgšanā gan 
no rīta, gan vakarā. Vienmēr jāpateicas Die
vam, jāiet uz baznīcu. Jāpaļaujas uz Svētā 
Gara vadību, jāpieņem dzīves notikumus un 
jācenšas būt pazemīgam.

Svētības vēlējums brāļiem un māsām
Leontīne: – Ja dzīvē gadās grūtības un 

nelaimes, nesaki, ka Dievs tev nav palīdzējis 
vai tevi ir atstājis – nepieļauj tādas domas. 
Arī nepatikšanās un nelaimēs Dievs palīdz. 
Tā ir mācība turpmākajai dzīvei, kas vajadzī
ga, lai rastos cits virziens. Nekad nezaudē 
ticību Dievam, vienmēr esi pateicīgs un at
bildi Dievam ar mīlestību!

Valentīna: – Paļaujies uz Dievu, un Svē
tais Gars Tevi vadīs, un viss piepildīsies. 
Viņš ir Stiprinātājs, uz kuru mums vajag pa
ļauties. Lai ausis dzirdīgas, acis redzīgas un 
mute lai slavē Dieva vārdu! Lai nenomaldā
mies no pestīšanas ceļa!

Inese Zīle,  
foto no personiskā krājuma

Valentīna Muceniece. Leontīne Sirmā.
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Sniedz savu atbalstu! „Visa labā radītājs, apžēlojies par mums!”

ATJAUNO BAZNĪCU LATVIJAI!

Lielās nedēļas notikumus Gulbenes 
draudzei bija iespēja izdzīvot kopā ar se-
mināristu Henriku, kurš viesojās pie mums 
laikā no 28. līdz 5. aprīlim. Par to, kā šajā 
kopā būšanas periodā 
Gulbenē jutās Henriks, 
lasiet raksta turpināju-
mā.

Būdams Rīgas Garī
gā semināra students, 
esmu paguvis pavieso
ties visdažādākajās vie
tās. Gulbenes baznīcā 
pirms tam biju tikai vien
reiz, esot atpakaļceļā uz 
mājām pēc Jaunavas 
Marijas Debesīs Uzņem
šanas svētkiem Aglonā. 
Neko daudz no tā brīža 
neatceros, tik vien to, ka 
baznīca bija augstākā 
celtne tuvākajā apkār
tnē.

Šodien varu teikt –
jebkura pieredze vairo manu ticību Dieva 
mīlestības spēkam. Arī pieredze Gulbenes 
draudzē, kurā varēju iesaistīties un būt ar 
draudzi kopā mūsu Kunga Jēzus Kristus 
pestīšanas darba kulminācijā. Mani ļoti pa
tīkami pārsteidza draudzes cilvēku patiesā 
dievbijība un aktīvā līdzdarbošanās dažā
dās draudzes aktivitātēs. Esmu piedzīvojis, 
ka daudz lielākās pilsētās cilvēki pulcējas 
Svētajā Misē, bet ārpus tās draudzes dzī
vē nav sastopami. Tieši mazās, ģimeniskās 
draudzes ir tās, kurās iespējams justies kā 
mājās – visi viens otru pazīst, spēj sastrā
dāties, viens otram palīdzēt un atbalstīt 
otru grūtībās, kā arī nevairās un nebaidās 
no uzticētajiem pienākumiem un atbildības 
uzņemšanās. Nenoliedzami, arī Gulbenes 

draudzes prāvests ir ieguldījis pamatīgas 
pūles pastorālajā darbā, kas jau nes savus 
augļus.

Man pašam bija milzīgs prieks būt kopā 
ar draudzes cilvēkiem 
un lūgties kopā ar vi
ņiem. Ceru, ka varēju 
būt noderīgs atbalsts 
prāvestam. No savas 
puses centos dot visu, 
ko spēju. Bija patīkami, 
ka varēju ielikt savu ar
tavu arī Lieldienu liturģi
jas pienācīgā norisē. Un 
liela pateicība visiem 
puišiem, kas kalpo pie 
altāra un ar savu aktīvo 
iesaisti bagātina Dieviš
ķās liturģijas skaistumu, 
kā arī ir atvērti Dieva 
pielūgsmei. Ir ļoti svarī
gi lūgties par šiem pui
šiem un viņus atbalstīt 
ministrantu kalpojumā, 

jo tieši šajā augsnē var dzimt jauni aicināju
mi uz priesterību vai konsekrēto dzīvi.

Paldies priesterim Pāvilam par silto uz
ņemšanu un atvērto sirdi! Pateicos par ie
spēju arvien dziļāk ielūkoties priesteriskajā 
dzīvē!

Paldies visiem Gulbenes draudzes cil
vēkiem, kas ar smaidu un prieku uzņēma 
semināristu savās MĀJĀS! Protams, aicinu 
lūgties par mani un visiem semināristiem, 
it īpaši Vissvētākā Sakramenta priekšā, jo 
zinu, cik ļoti šī Vissvētākajam Sakramentam 
veltītā draudze mīl Jēzu, kas ir klātesošs 
Maizes un Vīna zīmēs, un cik ļoti To godina 
adorācijā.

Dieva svētību vēlot, 
seminārists Henriks

“KAS UZŅEM TĀDU BĒRNU MANĀ VĀRDĀ,  
TAS UZŅEM MANI”  (MT 18,5)4. maijā, atzīmējot Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas 31. gadskārtu, 
Madonas katoļu baznīcā (attēlā) tika svi
nēta Svētā Mise.

Uzrunājot klātienes un tiešsaistes 
klausītājus, draudzes prāvests priesteris 
Māris Ozoliņš pievēr
sa uzmanību mūziķu 
kalpojumam: – Lūg
šanu par Latviju iesā
kām ar bazūnes ska
ņām, kas ir ļoti 
simboliski, jo bazūne 
ir Dieva tautas instru
ments, un savulaik 
Jērikā ar tauru ska
ņām tika sagrauti pil
sētas mūri. Šodien 
mums Latvijā arī jāsa
grauj dažādi šķelša
nās, ļaunuma un pan
dēmijas mūri, tāpēc 
izlūgsim Svētā Gara 
spēku.

Lai Latvija nonāk
tu līdz neatkarīgai 
valstij, cilvēki ļoti 
daudz strādāja un daudz arī lūdzās. Lielas 
pārmaiņas nerodas no nekā, tāpēc šo
dien ir jāturpina aizsāktais darbs, jālūdz, 
lai nāk Dieva Gars, kas vieno savā mīlestī
bā, dod skaidrību, kopējus mērķus un iz
pratni, kā kārtot ikdienas lietas, kā vadīt 
valsti, rūpēties par pilsētām un novadiem. 
Ir svarīgi no jauna atrast vienojošas vērtī
bas, jo tikai tā iespējams iet uz priekšu. Ja 
esam sašķelti, katrs domā par sevi, arī 
valsts un tās kopiena kļūst trausla. 

– Šodien svinam Latvijas valsts neat
karības dienu, un jāsaprot, ka neatkarība 
nav fakts, kas vienreiz noticis un viss, – 
aizdomājās priesteris. – Ja gribam uzvarēt 
kauju par Latvijas neatkarību, tautai dziļāk 

jāizprot likumsakarības. Tas ir kopīgs ceļš 
un kopīgs darbs. Latvijā situācija ir ļoti 
daudzveidīga, esam spiesti no jauna pār
domāt, kā varam identificēt sevi ar šo 
zemi un būt latvieši, – akcentēja prieste
ris. – Visām paaudzēm ir svarīgi, lai Latvija 

arī nākotnē pastāvētu 
kā neatkarīga valsts. 
Bet ko īsti nozīmē, ka 
valsts ir brīva? Lai 
valsts būtu neatkarī
ga, jābūt neatkarībai 
dzīves visos līme
ņos  – ekonomiskajai 
neatkarībai, politiska
jai neatkarībai, medi
ju neatkarībai un tie
siskajai neatkarībai. 
Izvērtējot katru no 
šiem aspektiem, ie
spējams diagnosti
cēt, kāda tad ir Latvi
jas pašnoteikšanās.

Garīdznieks aici
nāja izglītoties visās 
dzīves jomās, strādāt 
un lūgt Dievu, lai Viņš 

dod spēku ātriem soļiem un priecīgām 
sirdīm valstiskajā attīstībā iet uz priekšu.

Noslēgumā priesteris Māris Ozoliņš 
informēja, ka draudze ir uzsākusi baznī
cas ēkas atjaunošanas darbus, ir nonāku
si līdz tehniskā projekta izstrādei, ko plā
nots pabeigt augustā. Tādēļ nepieciešams 
atbalsts – ziedojumi, un tos var pārskaitīt 
Madonas Romas katoļu draudzes kontā – 
LV19UNLA0095132107450.

– Darbošanās, atjaunošana cilvēkā ie
likta no Dieva. Vienīgais, kas mums nepie
ciešams, ir kopīgi mērķi, sapratne un sav
starpējs atbalsts, – komentēja priesteris. 

Inese Elsiņa,  
Agra Veckalniņa foto

Henriks Rektiņš lasa Vārdu no 
Gulbenes baznīcas ambonas.
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8. maijs bija otrā sestdiena, kad kopā, 
bet katrs no savām mājām, tikās jaunieši 
Liecību vakarā. Liecību vakari ir satikšanās 
caur platformu „Zoom”, kur jaunieši uz
klausa kāda cilvēka stāstu par dzīvi, viņa 
ceļu pie Dieva, uzklausītām lūgšanām un 
Debesu Tēva klāt
būtni ikdienā. Tikša
nos organizē Mado
nas apkārtnē esošo 
draudžu jaunieši – 
gan katoļi, gan lu
terāņi, kas veido 
pasākumus, sākot 
ar vakara lūgšanām, 
sla vēšanām, un bei
dzot ar laivu braucie
niem. Tie ir jaunieši, 
kuri priecājas par 
katru izdevību kopīgi 
slavēt un lūgt Dievu.

Liecību vakars tradicionāli iesākas ar 
lūgšanu, pēc tam notiek neliela slavēšana 
muzicējot un dziedot, un, protams, viesis 
stāsta un liecina, iedvesmojot citus, un arī 
jaunieši var iesaistīties, daloties pieredzē 
vai uzdodot jautājumus. Vakars tiek no
slēgts ar lūgšanām nelielās grupās, kur 
katrs jaunietis var dalīties ar savām vaja
dzībām, par ko aizlūgt. Vēlāk visi lūdzas 
par kāda izteiktajiem nodomiem, kas ir 
īpaši emocionāli un stiprinoši. 

Pirmajā liecību vakarā tika uzklausīts 
dzelzavietes, ērģelnieces un mūzikas sko
las skolotājas Gintas Ludbergas stāsts par 
Dieva darbošanos sievietes dzīvē. Ginta 
liecināja par lūgšanas spēku un par to, kā 
Jēzus ir atbildējis uz viņas lūgšanām. Jau
nieši uzzināja, ka reizēm var paiet vairāki 
desmiti gadu, nepārtraukti esot lūgšanā 
par kādu, bet reiz Dievs tomēr dāvā skais
tus augļus, kuri tālāk nes prieka vēsti un 
ir kā debesu sēklas citu cilvēku sirdīs. Pēc 

tik skaistas un spēcīgas liecības klātesošie 
atkal gribēja slavēt, dziedot Dievam, ko 
parasti dara tikai tikšanās sākumā. 

Otrā liecību vakara viešņa bija mado
niete, sirsnīgā un aktīvā Vivita Vecozola. 
Arī Vivitas stāsts bija saviļņojošs – viņa 

dalījās par to, kā ie
pazinusi Dievu un 
nokļuvusi baznīcā, 
kad grūtā brīdī sāka 
lūgt par savu vīru, 
vēlāk – arī bērniem 
un sevi. Lūgšanas 
tika piepildītas, un 
Vivitas ticība – stip
rināta. Madoniete 
dalījās ar kādu vi
ņai nozīmīgu Dieva 
klāt  esa mības vei
du – svētceļojumu. 
Jaunieši uzzināja par 

viņas veiktajiem svētceļojumiem uz Aglo
nu un Santjago ceļu, kā arī Dieva teikto šai 
laikā Vivitai. Uzzinājām par sievietes aici
nājumu – darbu ar bērniem un jauniešiem, 
kā arī to, ka Dievs vislabāk pazīst katra 
sirdi, nevajag darīt lietas pāri saviem spē
kiem un atcerēties, ka Dievam nekas nav 
neiespējams!

Lūgšanas laikā spilgti uzrunāja Vivitas 
citāts: „Lai zeme ir auglīga, kur Tava sēk
la krīt.” Par to ikviens varam lūgt savā ik
dienā – lai mēs uzdrīkstamies dalīties, lai 
mūsu liecības dāvā augļus un nes cilvēkus 
tuvāk Jēzum, lai Dievs pieskaras visiem, 
par kuriem lūdzamies un lai viņu sirdis ir 
atvērtas Dieva bezgalīgajai mīlestībai! 

Nākamais liecību vakars notiks 
22. maijā, tajā jaunieši paši stāstīs par Die
va brīnumiem savā dzīvē un dalīsies pie
redzē par savu ceļu pie Dieva no jauniešu 
perspektīvas.

Elīza Elsiņa

Tēma pārdomām „Dzīvā ūdens avots, apžēlojies par mums!”

LIECĪBU VAKARI JAUNIEŠIEM
Maijā svinot starptautisko ģimenes 

dienu, rodas pārdomas par mantojumu, 
kādu mūsos ielikusi ģimene, par vērtībām 
un atziņām, mācībām un uzmundrinošiem 
vārdiem. Arī Bībelē daudz rakstīts par ģi
menes lomu personības veidošanā.

Jēkabs Liepiņš 
Madonas draudzē ir 
vērtīgs piemērs pa
klausīgam bērnam 
gan savu vecāku, gan 
Dieva priekšā.

„Kalpot Dievam 
man nozīmē pateik
ties Viņam par visu 
labo, ko esmu saņē
mis un izdarījis,” saka 
puisis un turpina: „Kā 
ministrants kalpoju 
jau piecus gadus, to 
sāku no astoņu gadu 
vecuma. 

Atceros, mans tē
tis ar draudzes vīriem 
bija sasēdušies kopā 
un kādas Svētās Mi
ses sākumā prasīja, 
vai negribu aiziet pie
kalpot. Biju mazliet 
apjucis, taču gāju. 
Kad biju mazāks, 
vien mēr skatījos, kā 
citi piekalpo un arī 
pats gribēju pamēģi
nāt. Tagad priecājos, 
ka tajā svētdienā biju tik drosmīgs. Toreiz 
visu Svētās Mises laiku bija bailes, vai kaut 
ko nesaplēsīšu, neizdarīšu nepareizi. Pa
lēnām mācos un katru svētdienu palīdzu 
priesterim pie altāra. Tas dod pārliecību 
un prieku, jo apzinos, ka Dievs visu redz 
un, lai cik daudz būtu sliktā, Viņš redz arī 
labo, piemēram, manu kalpošanu Svētajās 
Misēs.” 

Puišus, kas domā par ministrantu pie
nākumiem, bet nav spēruši izšķirošo soli, 
Jēkabs mudina: „Droši nāciet un piekalpo
jiet, tā ir neticama pieredze un daudz ko 
jaunu var iemācīties. Tā ir ļoti laba sajūta, 
ka vari iepriecināt Dievu un cilvēkus ar la

biem darbiem.”
Ticības dzīvē zēns 

ir jau iesakņojies: 
„Savu ticību izjūtu 
katru dienu, man ir 
pārliecība, ka Dievs 
pastāv, un par to, ka 
pēc šīs dzīves ir iespē
ja tikt mūžīgajā dzīvē. 
To apzinos arī skolā, 
piemēram, vēstures 
stundās, kad runājam 
par kristīgām lietām 
un es zinu vairāk nekā 
mani klasesbiedri.” 

Kā paraugu ticībā 
Jēkabs min savus tu
vākos cilvēkus: „Manā 
ģimenē katru vakaru 
ir lūgšanas, un katrs 
ir atbildīgs par savas 
dienas lūgšanu. Es 
nebaidos arī citiem 
teikt, ka eju uz baznī
cu un ticu Dievam.” 
Jautājot par profesijas 
izvēli, puisis atbild, ka 
daudz ir domājis par 
savu nākotni, bet vēl 

nav izlēmis, par ko kļūt.
Veids, kā vairot labo, ir ar to dalīties. Da

līties ar skaidru sirdi, skaistiem darbiem un 
siltiem vārdiem. Lai ģimenes, kurās esam 
vai kurās uzaugām, ir mūsu stiprinājums 
un labu tikumu veidotājas!

Linda Kaščuka,  
foto no personīgā arhīva

JĒKABA TICĪBAS CEĻŠ

Jēkabs Liepiņš – ministrants 
svētceļojuma laikā.  
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Aktivitāte draudzē „Kvēlojošā mīlestība, apžēlojies par mums!”

Pateicos svētajam Jāzepam, kura figū
ra apciemoja mūsu māju vīra dzimšanas 
dienā. Mēs pat nenojautām, ka šī spēcī
gā aizbildņa klātbūtne būs patiess stipri
nājums un   Dieva gādības apliecinājums 
visai ģimenei. Sanāca, ka dažas dienas 
pirms svētā figūras apmeklē
juma no slimnīcas pie mums 
tika pārvesta vīra mamma, 
kura pēc pārciestā insulta kļu
va daļēji paralizēta. Kaut prie
cājāmies, ka varam dot vienu 
istabu no divām viņas vaja
dzībām, tomēr jaunā situācija 
mūsu ikdienā radīja vērā ņe
mamas izmaiņas.

Papildus iepriecinājums 
bija tajā, ka svētā Jāzepa figū
ra pie mums nokļuva Žēlsirdī
bas svētdienā, kas ģimenē ir 
dubultsvētki, jo pirms trim ga
diem šajos svētkos kristījām 
dēliņu Jāni Pāvilu, vēloties 
uzticēt viņu Dieva žēlsirdībai. 
Figūras klātbūtne tieši šajos 
svētkos bija Dieva dāvana, jo 
to nebiju ne iedomājusies, ne 
apzināti aprēķinājusi. 

Nedēļā, kad svētā Jāzepa 
figūra bija pie mums, pēkšņi 
uzzinājām, ka abi ar vīru esam saslimuši 
ar Covid 19. Nebijām vēl pieraduši pie si
tuācijas maiņas ar vīra mammu, kad klāt 
nāca jauns pārbaudījums.  Tai brīdī manī 
sabruka pasaule, jo likās, kā var tik nelāgi 
sakrist, ka esam iesprostoti divās mazās 
istabās – mēs ar vīru turklāt slimi, ir kop
jama vīra mamma un divi mazi un gana 
skaļi bērni, kuriem šajā sakarā mājās ka
rantīnā jāpavada 24 dienas. Uz māju ne
varēja atnākt arī vīra mammas ģimenes 
ārste, lai viņu apraudzītu un dotu mums 
ieteikumus par guloša cilvēka kopšanu.

Naktī, kad bija kluss, visi gulēja un es 

nevarēju iemigt, jo salu no tā, ka cēlās 
temperatūra, pēkšņi piedzīvoju nepa
rastu prieku. Apjautu, cik ļoti Dievs par 
mums gādā, ka šim laikam uzdāvina tik 
īpašu aizbildni. Sirds gavilēja un slavēja 
Dievu par Viņa brīnumaino priekšredzī

bu, ka Viņš dod mums to, 
kas ir vajadzīgs un tad, kad 
tas ir vajadzīgs. Piedzīvoju 
lielu brīvības izjūtu, likās lie
ki kaut ko lūgt, sirds gribēja 
tikai slavēt. Apzinājos mūsu 
neparasto situāciju – cilvē
cīgi raugoties, viss ir tik sa
režģīti, bet lūpas smaidīja 
un sirds sitās un gavilēja. Pie 
sevis domās pat centos at
saukt atmiņā, kad iepriekšē
jo reizi piedzīvoju tik spēcīgu 
Dieva pieskārienu, un nācās 
atzīt, ka tas bija laikā, pirms 
Covid 19 satricināja pasauli – 
kādās rekolekcijās vai svēt
ceļojumā.

Tai brīdī vēl nezināju, cik 
ātri mēs ar vīru tiksim uz kā
jām, lai varētu pienācīgi ap
rūpēt slimo vīra mammu un 
bērnus. Pateicība Dievam, 
mēs ātri atkopāmies. Saka

rā ar karantīnu svētā Jāzepa figūra pie 
mums aizkavējās divas nedēļas, kas bija 
papildus žēlastība, par ko pateicamies 
gan priesterim, gan Vijai, kura bija gatava 
šo īpašo Ciemiņu uzņemt vēlāk.

Jāpiebilst, ka iegūtais prieks un miers 
bija īsta Dieva dāvana, jo nebija īslaicīgs. 
Paldies priesterim un draudzei par aiz
lūgumiem šajā mums tik problemātiska
jā laikā! Slava Dievišķajai Apredzībai un 
pateicība svētajam Jāzepam, kura figūra 
kļuva par Tās Vēstnesi mūsu mājās.

Līga Strapcāne

PATEICĪBA DIEVA APREDZĪBAI! „BAZNĪCU NAKTS” NORISES ŠOGAD
29. maijā Latvijā īstenosies kristīgās 

kultūras notikums „Baznīcu nakts 2021”. 
Šogad par „Baznīcu nakts” vienojošo tēmu 
izraudzīti vārdi no Bībeles – „Es būšu ar tevi” 
(Joz 3,7).

Uzturot „Baznīcu nakts” ideju, otro 
gadu šis kristīgais kul
tūras notikums nori
sināsies atbilstoši pa
stāvošajiem Covid-19 
pandēmijas ierobežo
jumiem. Pulksten 18 
Ogres Svētās Trīsvie
nības baptistu baznī
cā iecerēts vienots 
ekumenisks dievkal
pojums ar konfesiju 
pārstāvju piedalīša
nos, un tas tiks trans
lēts „Baznīcu nakts” 
Facebook kontā. Lī
dzās tam aktivitātes 
plānotas arī mūsu dekanāta baznīcās.

Tā kā kultūras notikums iecerēts sest
dienā, dievnami individuāliem apmeklēju
miem būs pieejami arī pa dienu.  

Madonas katoļu baznīca 29. maijā 
individuālai apskatei būs atvērta no pulk
sten 12. Pulksten 18 tiks svinēta Svētā Mise; 

pulksten 19 notiks slavēšana ar Tezē dzies
mām. Pulksten 21 iecerēta Tēvreizes lūgša
na. Norises būs skatāmas Madonas katoļu 
draudzes Facebook kontā. Gan tiešsaistē, 
gan klātienē draudze turpinās vākt ziedo
jumus Madonas katoļu baznīcas ēkas atjau

nošanai.
Gulbenes kato-

ļu baznīcā „Baznīcu 
nakts 2021” palīdzēs 
tuvoties Dievam šādā 
veidā: pulksten 18  – 
Stundu dziesmas 
Vissvētākās Jauna
vas Marijas godam. 
Pulksten 18.20 – Ro
žukronis (ar bildēm 
un dziesmām). Pulk
sten 19 – Vissvētākā 
Sakramenta adorā
cija klusumā. Pulk
sten 20 – Vissvētākā 

Sakramenta godināšana (ar slavas dzies
mām). Pulksten 21 – Tēvreizes lūgšana.

Apceļo Latvijas baznīcas! “Jo savu vis
skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums” 
(L.Vāczemnieks).

Inese Elsiņa 

Saulainā un siltā 9. maija pavasara die
nā Madonas draudzes svētdienas skolas 
bērni pulcējās pie baznīcas uz pirmo āra 
nodarbību. Prieks bija vienam otru  satikt 
un aprunāties par Dievu un Jēzu. Nodar
bībā skolotāja Aija aizrautīgi stāstīja par 
Dieva dotajiem desmit baušļiem laimīgai 
dzīvei. Bērni aktīvi piedalījās sarunā, iztei
ca savas domas, minēja piemērus, uzde
va jautājumus, kopā smējāmies vai bijām 

nopietni, pārrunājot kādu grēku. 
Klātienē pavadītais laiks šīs grupiņas 

svētdienas skolas bērniem ir īss. Rude
nī paspējām satikties vien kādu mēnesi. 
Pēc tam sazinājāmies ar interneta palīdzī
bu. Arī tagad ātrā tempā bērni gatavosies 
pirmajai Svētajai Komūnijai.  Kopā ar Jēzu 
mēs to varam paveikt! Lūgsimies visi par 
mūsu svētdienas skolas bērniem! 

Mārīte Indriksone

ĀRA NODARBĪBA SVĒTDIENAS SKOLAS BĒRNIEM
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Praktiskai rīcībai „Garīgais svaidījums, apžēlojies par mums!”

Svētdienas EvaņģēlijsSvētdienas Evaņģēlijs
23. maijs 30. maijs

6. jūnijs
13. jūnijs

(Mk 4, 26-34)(Mk 3, 20-35)

(J 20, 19-23) (Mt 28, 16-20)

VASARSVĒTKI. UZDEVUMS BRĪVAJIEM MIRKĻIEM

BĒRNI IERUNĀ EVAŅĢĒLIJA LASĪJUMUS

Bībelē Apustuļu darbos 
varam lasīt par Svētā Gara 
nonākšanu pār apustuļiem 
un pārmaiņām viņos – spēju 
uzrunāt cilvēkus svešās va
lodās, kuras agrāk tie nepra
ta (sal. Ap d 2, 6-9). 

Turpinājumā dotais uzde

vums, Alleluja dziedājums, ir 
latviešu valodā, bet uzraks
tīts savādi. Mēģini izlasīt to!

ZDEDEI  SĀJAT   INUGU  
SABĪTSELĪM   SAVAS  NU 
SIDRIS OGĪCIT  UVAS  IDLI-
PEIP, SRAG  SIATĒVS, CĀN

Palmīra Gailīte

Aprīlī iesākās aktīva Gulbenes drau
dzes bērnu uzrunāšana lasīt Dieva Vārdu 
un ieklausīties tajā. Bērniem bija jānolasa 
un telefona balss ziņā jāieraksta svētdie
nas Evaņģēlijs, kuru pēc tam viņi paši un 
pārējie draudzes locekļi varēja un jopro
jām var noklausīties Gulbenes draudzes 
mājas lapā. Šī labā un jaukā ideja nāca no 
mūsu mīļā priestera Pāvila. 

Lai uzzinātu bērnu viedokli par šo 
aktivitāti, uzrunājām viņus padalīties ar 
savām izjūtām, kādas tās bija, piekrītot 
lasījumiem.

Sanija Liepiņa: – Lasot Svēto Evaņģēliju, 
es aizdomājos par uzticību. Man  patika la
sīt, un es biju pārsteigta pēc tam dzirdot šo 

ierakstu. Labprāt to darīšu vēl. 
Reinis Sniķis: – Lasīju ar atbildības sa

jūtu.
Gatis Pujāts: – Man labāk patīk lasīt 

bez ieraksta. Svēto Evaņģēliju labāk izjūtu 
lasot, nevis klausoties.

Agrita Ābeltiņa (attēlā): – Jutos bailī
gi, vai varēšu izlasīt tos Baznīcas vārdus 
un svešvārdus. Taču atbilstošajā svētdie
nā jutos priecīga, jo priesteris tos lasīja un 
man arī tie bija jālasa.

Juris un Kārlis Jankovski (attēlā): – 
Mēs sajutām lielu atbildību, izaicinājumu 
un pienākuma apziņu cieņpilni nolasīt 
Dieva Vārdu.  

Sagatavoja Sandra Liepiņa



16

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

Lappušu nosaukumos – citāti no Litānijas  
Svētajam Garam.  
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 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!

LŪGŠANA PAR SLIMAJIEM

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

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

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

Jaunkalsnavas draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs  
(t. 29559299)

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

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

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

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

Valdniek, Visavaldītāj, Svē-
tais Ķēniņ, Tu pārmāci, bet neno-
dod nāvei, Tu balsti visus krīto-
šos un padari atkal taisnus visu 
nomākto stāvus, Tu ārstē cilvēku 
miesas vājumus – mēs lūdzam 
Tevi, mūsu Dievs: žēlastībā ap-
meklē Savu slimo kalpu (vārds), 
piedod viņam visus grēkus, tīšus 
un netīšus. Patiesi, Kungs, sūti 
no debesīm Savu dziedinošo 
spēku, pieskaries viņa miesai, 
dzesē slimības drudzi, remdē 

ciešanas un izdziedini katru 
slēpto vainu; esi Sava kalpa 
(vārds) dziedinātājs, piecel viņu 
no slimības un ciešanu gultas 
veselu, dāvā viņu Baznīcai, svētī 
labiem darbiem un mudini pildīt 
Tavu gribu. Jo Tev, mūsu Dievs, 
pieder vara mūs apžēlot un 
glābt, un mēs Tev godu dodam, 
Tēvam un Dēlam, un Svētajam 
Garam, tagad, vienmēr un mū-
žīgi mūžos. Āmen.

Ingunas Jankovskas zīm.


