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

„Mums ir augstais priesteris Jēzus,
kas debesis caurstaigājis.
Tāpēc iesim ar uzticību pie želastības troņa,
lai atrastu žēlastību palīdzībai īstā laikā!”
(Ebr 4, 14. 16)

2021
JŪLIJS

Priestera vēstule

„Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli.”

LAI DIEVA VĀRDS BŪTU AUGLĪGS

LŪGŠANA PAR PRIESTERIEM. NĀC TALKĀ ARĪ TU!

Dieva Vārds, protams, ietver ne tikai pavēles, aizrādījumus vai aizliegumus. Ja tā
uztveram Dievu, tad bieži rīkojamies, kā nepaklausīgi bērni, kuriem ir stingri aizliegts
aiztikt uguni. Ja šādiem bērniem to atgādina, viņi saka: „Mēs jau to zinām, simts reizes esam to dzirdējuši”, bet,
kad pienāk izšķirošais brīdis,
viņi neizbēgami apdedzinās.
Ja kopš bērnības esam
raduši vecākiem teikt: „Jā, es
to zinu, to jau esmu dzirdējis”, vai, esot pieaugušiem,
neradīsies vēlēšanās tāpat
uzlūkot Dievu, tāpat atbildēt
Viņam, sakot: „Kāpēc Tu nāc
manā dzīvē ar aizliegumiem
un pavēlēm?”
Cik bieži mēs sastopam
cilvēkus, kuriem ir nepareizs
priekšstats par Dievu, kuri
nav saņēmuši Jēzus atklāsmi par Tēvu
vai neizprot to. Vārdi, kas sākas ar „vajag, lai...”, diez vai spēs izmainīt pasauli.
Cilvēks var kļūt kurls pret Dieva Vārdu, ja
ir pieradis to dzirdēt pavēles izteiksmē.
Farizeji bija sava laika reliģiskā elite. Jēzus
vēroja, kā katrs no viņiem viesībās cenšas
ieņemt pirmo vietu, lai tiktu pagodināts.
Farizeji savukārt vēroja viņu, Jēzu. Ieaicinot Jēzu viesībās, viņi acīmredzot ņēma
vērā viņa pravieša statusu, arī Jēzum tika
ierādīta sava vieta pie galda un droši vien
ne jau pirmā. Farizeji vēlējās redzēt apstiprinājumu tam, ka Jēzus ir cienīgs būt
viņu – reliģiskās elites pārstāvju – vidū.
Šī attieksme savā ziņā no Jēzus pieprasīja rīcību saskaņā ar farizeju pieņemtajām
tradīcijām. Viņi, farizeji, taču bija tie, kas
vēlējās un centās būt uzticīgi Dievam visā,
pildot 613 noteikumus (baušļus), no kuriem
248 bija priekšnoteikumi un 165 pavēles.
Mēs esam radīti kaut kam lielākam nekā tikai šīs dzīves realitāte. Dievs visus cilvēkus
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uzlūko ne vien šīs pasaules perspektīvā,
bet lūkojoties, kas mēs esam un varam kļūt
mūžīgās dzīves perspektīvā. Viņš vienīgais
pilnībā zina, kas no mums var izveidoties,
kādas brīnišķīgas radības esam un cik
skaista var būt mūsu dzīve, ja tā tiek dzīvota saskaņa ar Viņa Vārdu.
Līdzīgi kā klavieru skolotājs
bērnu, kuru sāk mācīt spēlēt
klavieres, jau redz uz pasaules lielāko filharmoniju skatuvēm. Slikts ir skolotājs, kuram
nav šādas cerības, un diez vai
viņa skolnieki ko augstu un
lielu sasniegs. Arī bērniem
ģimenē ir jāredz, ka vecāki
raugās uz viņiem ar cerību, ar
ticību tam, ka labais, ko Dievs
viņos ielicis, varēs attīstīties,
ar ticību, ka viņu dzīve ir saturīga un jēgpilna. Dievs tic
mums, ka mēs varam dzīvot laimīgu dzīvi.
Dieva Vārds, kas izrunāts, vēlas kļūt palīgs
mūsu dzīvē, tajā piepildīties. Vārds klauvē
pie mūsu sirds durvīm, īpaši, ja nedzīvojam saskaņā ar sirdsapziņu un Svēto Garu.
Dievs vēlas mūs uzrunāt ik dienas, vēlas, lai
mūsu pienākumi tiktu veikti mīlestības dēļ.
Skolā derētu ieviest atzīmi: „Labi, bet varētu labāk”, un tas nozīmētu, ka uzdevums
ir izpildīts, bet ne no sirds, bez mīlestības.
Dieva Vārds mūsos ir kā jauna dzimšana,
jauna dzīve, kas iesēta ar Svēto Garu, bet
kurai vēl jārealizējas mūsos, lai mūs pārveidotu. Dieva Vārds ienāk dzīvē, kā pastāvīga
vērtība darbībā. Tikai mūsu rīcība īpaši negaidītās situācijās parāda, vai Dieva Vārds
ir kļuvis mūsos auglīgs, vai spējam parādīt
darbos mīlestību tuvākajiem un, ja nepieciešams, arī ienaidniekiem. Kas vēlas glābt
sevi un nedomā par sava tuvākā labumu,
diez vai varēs izpildīt Kunga bausli: „Mīliet
viens otru, kā Es jūs esmu mīlējis.”
Priesteris Māris Ozoliņš

Rožukroņa novenna par priesteriem
un konsekrētām personām, kā arī jauniem
aicinājumiem uz garīgo kārtu ir viens no
lūgšanu veidiem. Tā ir ļoti skaista lūgšana,
kas balstās Marka evaņģēlijā (Mk 2, 1-12),
kur stāstīts par to, kā Jēzus dziedina paralizēto, kuru nes četri cilvēki. Līdzīgi arī
lūgšanā: četri cilvēki deviņas dienas pēc kārtas lūdzas katrs vienu Rožukroņa daļu par konkrētu priesteri (kopā izejot visu
Rožukroni), tādējādi nesot
šo priesteri uz lūgšanu nestuvēm.
Latvijā šādā veidā lūdzamies apmēram astoņus gadus.
Ja pareizi atceros, tā bija 2013.
gada vasara, kad priesterim Pāvilam
Kamolam radās šī doma. Biju viena no
četriem nesējiem pirmajā lūgšanu šūniņā.
Tas bija laiks, kad sajutu pamudinājumu
īpaši lūgties par priesteriem, jo redzēju,
cik ļoti viņiem vajadzīga lūgšanu palīdzība. Galu galā no priesteru svētuma taču
atkarīgs mūsu katra svētums! Šīs lūgšanu
kustības moto ir: „Izglāb ganu – izglābsi
aitas; svētī ganu – svētīsi aitas!”
Pamazām lūdzēju skaits auga, veidojās jaunas šūniņas. Es pati pēc četriem gadiem atstāju šo lūgšanu. Manā dzīvē notika lielas pārmaiņas, un jauno dzīvi iesāku,
atsakoties gandrīz no visa, kas bija pirms
tam. Nevērtējot cik tas labi vai slikti.
Tomēr vēl pēc četriem gadiem Dievs
atveda atpakaļ. Tieši tā – atveda, nevis
pati atnācu. Es piedalījos lūgšanā ar Bībeli, taču klusās lūgšanas laikā nespēju
lūgties, galvā nebija nevienas domas, pilnīgs tukšums. Skanēja tikai viens vienīgs
jautājums – ko tu esi gatava darīt Jēzus
dēļ? Tas bija tā, it kā Jēzus pats man jautātu: – Ko tu esi gatava darīt Manis dēļ?
Atbildes man nebija,…
Tās pašas dienas vakarā saņēmu pie-

dāvājumu uzņemties lūgšanu šūniņu koordinēšanu, protams, ar jautājumu, vai es
būtu ar mieru to darīt. Sekoja nopietna
cīņa pašai ar sevi, taču tad atkal sadzirdēju: – Ko esi gatava darīt Manis dēļ? Nākamajā rītā atbildēju: – Ja jau Viņš (Jēzus) tā
grib, saku „jā!”.
Pēc šī “jā!” apliecinājumi par to,
ka tiešām Viņš to no manis gaidīja, bira viens pēc otra. Jau pēc
pāris stundām mani uzrunāja
kāda pasākuma, kurā ļoti ilgojos piedalīties, organizatore. Pirms tam biju samierinājusies, ka nekur netikšu, bet
saruna visu mainīja. Vienlaicīgi
sapratu, ka šis brīnišķīgais pavērsiens pavisam tieši ir saistīts ar manis izteikto “jā”.
Nākamais pārsteigums – pirmā novennas diena, kad uzsāku jauno kalpošanu,
“nejauši iegadījās” Jēzus Sirds svētkos,
kas vienlaicīgi ir arī pasaules lūgšanu diena par priesteru svētumu!
Minētos apliecinājumus droši vien saņēmu savas mazticības dēļ. Un vēl jāpiemin, ka dienā, kad notika visu kopīgā tikšanās caur Google Meet, izveidojās jauna
lūdzēju šūniņa, jau sestā! Taču tas joprojām nav pārāk daudz, ņemot vērā lūgšanu
vajadzības.
Tikšanās laikā visi bijām vienisprātis,
ka vajadzētu sazināties biežāk, lai parunātos vai vismaz kopīgi palūgtos, tāpēc
vienojāmies par kopīgu Rožukroņa lūgšanu katra mēneša otrās piektdienas vakarā
pulksten 21. Un ceram, ka šovasar izdosies visiem satikties arī klātienē.
Nākamā neklātienes tikšanās – kopīga
Rožukroņa lūgšana notiks 9. jūlijā plkst. 21.
Ja kāds jūt sevī aicinājumu šādā veidā lūgties par priesteriem, ir iespējams pieteikties! Tālruņa numurs – 28328780.
Ilze Rīdere
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Rožukroņa apcere

TUMSA UN PĀRPLĒSTAIS AIZKARS
Dārgie Kristū, svētceļotāji ceļā uz Debesīm! Pēdējo apceri par Rožukroņa sāpīgās daļas noslēpumiem gribu iesākt ar izaicinošu jautājumu, kas ir it kā uz robežas
starp divām Rožukroņa daļām. Ja kāds
jautātu: kas kristiešiem ir svarīgāks – tas,
ka Jēzus Kristus nomira par mums,
par mūsu grēkiem, vai tomēr
tas, ka Viņš ir augšāmcēlies, ir
dzīvs un gaida mūs Debesīs,
ko jūs teiktu? Bībeles teksti,
kas akcentē pirmā un otrā
neapšaubāmo vērtību, ir,
piemēram, šādi. Par Jēzus
ciešanām un nāvi: „Nav nevienam lielākas mīlestības par to, ja
kāds atdod savu dzīvību par saviem
draugiem.” (J 15, 13) Par augšāmcelšanos: „Un ja Kristus nav augšāmcēlies, tad
veltīga ir jūsu ticība, jo jūs vēl esat savos
grēkos. Tad arī tie, kas aizmiguši Kristū, ir
pazuduši. Ja mēs uz Kristu ceram tikai šinī
dzīvē, tad mēs esam tie nožēlojamākie
starp visiem cilvēkiem. Bet tagad Kristus
ir no miroņiem augšāmcēlies kā pirmais
starp mirušajiem…” (1 Kor 15, 17-20) Jautājums tātad paliek atklāts.
Tagad pie cita punkta. Pēc Jēzus sišanas krustā notika ļoti nozīmīgas lietas, kas
nebija tikai kādas dabas parādības vai stihiju darbības sekas, bet notikumi ar lielu
teoloģisku nozīmi. „Bet no sestās stundas
tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat devītajai stundai. (…) Bet Jēzus atkal sauca
skaļā balsī un atdeva savu garu. Un, lūk,
svētnīcas priekškars pārplīsa divās daļās
no augšas līdz apakšai…” (Mt 27, 45.50-51)
Pirmā notikuma nozīmi es pirmo reizi sadzirdēju Baznīcas liturģiskajos tekstos – vienā no Breviāra himnām. Un tas ir
drošs paskaidrojums, jo „Lūgšanas likums
ir ticības likums. Baznīca tic tā, kā lūdzas.”
(KBK 1124) Tekstā teikts (tulkoju no poļu
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valodas): „Ir pienākusi sestā stunda (pēc
mūsu laika – plkst. 12) un sasauc mūs uz
lūgšanu. (..) Šai stundā Jērs atpircis cilvēci no tās grēkiem, pazaudēto slavu Viņš
mums ir atgriezis ar sava krusta upura
spēku. Viņa krusta gaišums aptumšoja
dienas vidus spožumu. Tātad atvērsim savas sirdis tik liela gaišuma
dāvanai.”
Domāju, ka katram tas ir
saprotams pēc līdzīgas pieredzes, kas iegūta fiziskajā
pasaulē. Proti, dienas laikā
izejot no tumšas istabas vai
īsu brīdi skatoties saulē, cilvēks tiek tik spēcīgi apžilbināts,
ka uz brīdi acīs redz tumsu. Tas
nav tāpēc, ka nebūtu gaismas, vienkārši
viņu apžilbinājusi neaprakstāmi spēcīga
gaisma. Baznīca skaidro, ka līdzīgi notika
Jēzus ciešanu un miršanas laikā. Jēzus
Kristus Upura garīgais gaišums aptumšoja pat saules spožumu! Citiem vārdiem, ja Dieva spožuma lielums nav salīdzināms ar šīs zemes gaismekļu spēku,
tad nav izbrīns, ka trīs stundas pēc Kristus
nāves cilvēki redzēja tumsu. Lai saprastu,
kāpēc tumsa sākās brīdī, kad Jēzus tika
piesists krustā, ir vērts iztēloties, ka līdz
ar šo sišanu krustā un Jēzus ciešanām tika
veikts Debess vārtu atvēršanas darbs (garīgajā dimensijā). Kurš gan no mums nav
redzējis līdzīgu lietu, proti, stāvot tumšā
koridorā un atverot durvis, aiz kurām ir
spēcīgi izgaismota istaba, arī koridors
tiek izgaismots it kā tajā būtu ieslēgta
gaisma.
To, ka garīgā pasaule ietekmē fizisko,
labi zinām no Baznīcas pieredzes. Daudzi
ticīgie ir dzirdējuši par svētās Terēzes no
Jēzus vai svētās Mirjamas no Betlēmes levitācijām – kad gars dvēseles mīlestības
uz Dievu spēkā paceļ miesu; tāpat par

„Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.”
svētā Tēva Pio klātbūtnes zīmi, kad līdzās
esošie sajuta patīkamu puķu aromātu.
Un jau sen taču svētais Pāvils rakstīja par
Kristus pazīšanas un Viņa klātbūtnes patīkamo smaržu (sal. 2 Kor 2, 14-16).
Kāpēc vērts pie tā pakavēties? Ja
Jēzus Upura gaišums ir tik liels un sākās
drīz pēc Viņa piesišanas krustā, cik gan
spēcīgi tas var pārliecināt par to, ka vērts
censties atvērt sirds durvis Jēzus Upura
spēkam.
Praktiski tas parasti notiek caur lūgšanu, kurā atklājam Dievam sirdi. Visiem
saprotams, ka Dievs redz mūsu sirdis,
zina mūsu lietas, tomēr šeit pieminēts
kas cits – cilvēka brīvais akts. Tā ir „durvju
atvēršana”, ko Dievs „gaida”, jo mīlestība
rīkojas vienīgi brīvībā. Lai nāktu Dieva Mīlestības spēks, Viņa dievišķais spožums,
dažreiz ir vajadzīga kāda apņemšanās
vai solījums; dažreiz – upurētas ciešanas.
Viens no vispazīstamākajiem piemēriem
ir akts, kuru 1895. gada 9. jūnijā veica
sv. Terēze no Bērna Jēzus un Vissvētākā
Vaiga, kad viņa uzupurējās Dieva žēlsirdīgajai mīlestībai. Kopš tā brīža viņas dzīvei
bija daudz lielāka intensitāte, cita gaisma,
un pēc diviem gadiem viņa bija gatava
caur nāves vārtiem ieiet Dieva Valstībā.
Kā otra zīme ir tā, ka „svētnīcas priekškars pārplīsa divās daļās no augšas līdz
apakšai”. Garīgais skatiens uz notikušo
sniedz dziļāku paskaidrojumu nekā, ja tās
būtu kādas zemestrīces sekas. Daži teksti,
it sevišķi no Vēstules ebrejiem izgaismo,
ka toreiz svētnīca tika uzskatīta par Debesu ikonu un tai klātesošais priekškars bija
ikona cilvēka grēku sekām. Līdzīgi kā cilvēce pēc krišanas grēkā nevarēja baudīt
Dieva tuvumu, tā pieminētais priekškars
neļāva redzēt Jeruzalemes svētnīcas Vissvētāko vietu. Vēstule ebrejiem skaidro:
„Aiz otra priekškara bija telts telpa, kas
tiek saukta par svētumu svētumu.” (Ebr 3,
3), „Ar to Svētais Gars norāda, ka, pastāvot pirmajai teltij, ceļš uz vissvētāko (tas ir,

pie paša Dieva) vēl nav atklāts.” (Ebr 3, 8)
Vajadzēja „pārplēst Jēzus miesu”, lai caur
Viņa Upuri cilvēks varētu tuvoties Dieva
Debesīm un meklēt Viņa vaiga spožumu
(sal. Ebr 9, 11-12). Šis ceļš pie Dieva dots
vienīgi caur Jēzus miesu-aizkaru: „…Viņš
mums sagatavojis jaunu un dzīvu ceļu
(uz Debesīm) caur priekškaru, tas ir, savu
miesu…” (sal. Ebr 10, 20). Vienīgi Viņā un
caur Viņu cilvēks var ieiet tur, kur iegājis Viņš: „Tā (cerība) dvēselei ir drošs un
stiprs enkurs, kas sniedzas aiz priekškara
iekšpusē, kur Jēzus kā priekšgājējs iegājis par mums, mūžam būdams augstais
priesteris saskaņā ar Melhizedeka kārtu.”
(Ebr 6, 19-20)
Šie punkti var pastiprināt domu, ka
vērts izlemt tuvoties Jēzum Kristum, mīlēt
Viņu un pieņemt Viņa Upura spēku, kas ir
pieejams Baznīcas sakramentos. Tādējādi
katrs varētu baudīt Dieva svētību, Dieva
mīlestību, Viņa tuvību jau virs šīs zemes.
Lai Dievs mūs visus svētī: †
Priesteris
Pāvils Kamola
Pāvils Kamola

PĀRBAUDE
Salīdzini
Salomona godību ar puķēm,
mātes glāstus ar tēva pārmācību,
pasaules saldmi ar Evaņģēlija sāli.
Apstiprini
zeltu – ugunī,
žestu bagātību – nabadzībā,
sirds paļāvību – dzīves vētrā…
Iegūsti
žēlastību pēc kritiena,
dzīvi pēc krustā sišanas,
Dievu pēc cilvēka.
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Intervija ar draudzes pārstāvi

„Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu.”

KOPĪGIEM SPĒKIEM VAR PANĀKT VISU!
Šogad 15. jūlijā Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīca atzīmēs 20
gadu jubileju. Baznīcas
tapšanā ļoti aktīvi piedalījās daži Alūksnes katoļi, un šo cilvēku vidū
bija arī alūksniete Ausma Cunska.
Ticība sakņojas
bērnībā
Ausmas Cunskas ticības ceļš ir aizsācies
bērnībā. Ausmas mamma dzīvu ticības praksi
savā ģimenē uzturēja
cauri visiem laikiem.
„Mana mammīte bija
ticīga un vienmēr iespēju robežās gāja uz
baznīcu, tāpēc arī es ar
ticības dzīvi saskāros
jau no pašas bērnības,”
stāsta Ausma. Skolas
gados iesākās pionieru
laiks, taču, neskatoties
uz to, Ausma tik un tā
vismaz lielajos svētkos
centās apmeklēt baznīcu.

“Tikāmies arī pansionātā, valdības mājā.
Tajā laikā Alūksnes katoļu draudzē kalpoja priesteris Vjačeslavs
Bogdanovs, kurš tolaik
bija prāvests Gulbenes
katoļu draudzē un atbrauca pie mums arī uz
Alūksni, kamēr te nebija
savas baznīcas. Ar toreizējā arhibīskapa metroplolīta Jāņa Pujata gādību beidzot mums bija
tā Dieva žēlastība, ka
sākās baznīcas celtniecība,” atceras Ausma.
Pašvaldības atbalsts

Draudzes
pārstāve neslēpj: „Lai uzceltu baznīcu Alūksnē, ar
priesteri
Vjačeslavu
Bogdanovu gājām uz
pašvaldību un mums
tam deva atļauju. Vis“Esmu ļoti gandarīta, ka
pirms bija jāatrod lauvietā, kas bija aizaugusi
kums baznīcas celtniebūvbedre, nu slejas
cībai. Izvēlējāmies vietu,
kas bija domāta dzīvokpašiem sava,
ļu nama celtniecībai
balta katoļu baznīca.”
skolotājiem, bet līdzekļu trūkuma dēļ tā bija
Ausma Cunska
Sapnis, lai būtu savs
pamesta, un laukums
dievnams
ar būvbedri tobrīd bija
Pieaugušā vecumā tikai pēc gadiem, pārvērties par atkritumu izgāztuvi. Cilvēki
kad Ausma uzzināja, ka Alūksnē sāk no- šai vietā bija sākuši mest dažādas nevajatikt pirmās Svētās Mises RCI ēkā, arī viņa dzīgas lietas, un par laimi šo vietu izdevās
pievienojās lūdzējiem, un jau tad viņas izcīnīt, lai tā neaizaugtu atkritumos un
sirdī dzima sapnis par to, ka reiz Alūksnes krūmos pavisam.”
novada katoļiem būs savs dievnams un
Palīdz vācu labdarības fonds
nebūs vairs jāpulcējas citviet. “Visu katoļu sapnis bija, lai mums Alūksnē būtu sava
Ausma turpina atmiņu pavedienu: „Atbaznīca,” teic Ausma. Kopumā pirms baz- tīrījām būvbedri, un, pateicoties cilvēku
nīcas uzcelšanas kalpot uz Alūksni brau- atsaucībai, tika iztīrīts laukums. Var teikt,
ca vairāki priesteri no citām draudzēm. ka līdz ar to sākās vācu labdarības fonda
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„Bonifatiuswerk” (“Bonifācija darbs”) atbalstītā baznīcas celtniecība Alūksnē. Es
organizēju un meklēju cilvēkus, jo darba
bija ļoti daudz. Par laimi cilvēki bija pretimnākoši. Pateicoties Dieva žēlastībai
un zinot, ka mums būs pašiem savs dievnams, bijām enerģijas un spēka pilni, kā
arī strādājām ar prieku. Esmu ļoti gandarīta, ka vietā, kas bija aizaugusi būvbedre,
nu slejas pašiem sava tik balta katoļu baznīca,” pauž Ausma.
Ļoti trūkst jauniešu
Dievnama iesvētīšanas brīdī, kas ritēja pirms divdesmit gadiem, Svēto Misi
apmeklēja patiešām daudz cilvēku, jo tas
bija liels notikums mazajai Alūksnei. „Gribētos, lai biežāk baznīca būtu tik pārpildīta. Pašreiz svētdienās Svēto Misi apmeklē
salīdzinoši maz cilvēku,” teic Ausma un
atzīst, ka viņai ir žēl, ka Alūksnes katoļu
draudzē trūkst jauniešu. Viņa cer, ka reiz
arī Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcā būs aktīvi un dedzīgi jaunieši.

Tieši jaunā paaudze ikvienā draudzē ienes jaunu elpu un piepilda to ar aktivitātēm, kā arī daudz enerģiskāk nes ticības
vēsti savas apkārtnes ticīgajiem un neticīgajiem.
Jubilejas gaidās
Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu draudze savas baznīcas 20 gadu
jubileju atzīmēs 15. jūlijā. Vēsturiskais
baznīcas iesvētīšanas mirklis fotogrāfijās
un cilvēku atmiņā ļaus atcerēties ne tikai
svinīgo notikumu un toreiz klātesošos
cilvēkus, bet arī redzēt, kā baznīca šai
laikā ir mainījusies. Tieši šogad baznīcā
paredzētas ievērojamas vizuālas pārmaiņas, kas apaļo jubileju draudzes prāvesta
priestera Ingara Stepkāna vadībā ļaus svinēt ar jaunām vēsmām baznīcas interjerā.
Pašreiz gan gaidāmās pārvērtības vēl paturēsim noslēpumā.
Diāna Lozko, foto no personiskā
krājuma un draudzes arhīva

Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīca tika uzcelta ar kardināla Jāņa Pujata
gādību, bet lielāko daļu izdevumu, kas saistīti ar baznīcas būvniecību, finansēja labdarības fonds “Bonifatiuswerk” no Vācijas, kas atbalsta ar baznīcu saistītus projektus visā
pasaulē. Fonda pārstāvji bija ieradušies arī uz baznīcas iesvētīšanu.
Baznīcas iesvētīšanas dienā ziedus draudzes vārdā labdarības fonda pārstāvjiem
pasniedza draudzes pārstāve Ausma Cunska.
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Arhibīskapa vizitācija

„Bijība Tā Kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi.”

LABI PADARĪTA DARBA SAJŪTA
Jūnijs Baznīcas dzīvē ir daudzu nozīmīgu svētku mēnesis, jo īpaši mums, gulbeniešiem. Kristus Miesas un Asiņu svētki ir
Gulbenes draudzes svarīgākais notikums.
To kuplināja un īpašu darīja arhibīskapa
Zbigņeva Stankēviča (attēlā) vizitācija. Zināma
patiesība ir tajā, ka, lai
pasākums labi noritētu,
tam jāgatavojas gan garīgi, gan fiziski.
Ne mazums pūļu prasa sakopšanas darbi. Kā
izteicās draudzes vecākais Jānis, gatavojoties
svētkiem un ciemiņa
sagaidīšanai,
draudze
sasparojās un ieguldīja
lielu darbu dievnama un
apkārtnes sakopšanā un
altāra greznošanā.
Saules apmirdzēts,
smaidīgs un ministrantu
pavadīts, arhibīskaps 6. jūnijā Gulbenes
Vissvētākā Sakramenta Romas katoļu baznīcā celebrēja Svēto Misi, kā arī noslēgumā deva savu svētību. Aizkustinošs mirklis ne tikai Liepiņu ģimenei, bet visiem
draudzes locekļiem bija Iestiprināšanas
sakramenta saņemšanas brīdis Sanijai.
Sprediķī bīskaps analizēja Svēto Rakstu fragmentu 2 Kor 4,13: „Bet mums ir tas
pats ticības gars, kā ir rakstīts: es ticēju,
tāpēc es runāju.” Viņš uzsvēra, ka lielākais
attālums ir attālums no cilvēka prāta līdz
sirdij. Rosināja aizdomāties par to, kas ir
Dievs. Norādīja, ka cilvēks nav spējīgs uz
to atbildēt, jo tad Dievu viņš ievieto rāmī.
Vieglāk ir pateikt, kas nav Dieva, nekā to,
kas Viņš ir. Bīskaps norādīja arī uz sātana
darbiem, viņa viltībām (Mk 3, 20-35), mudināja katram pārbaudīt savas prioritātes.
Nepietiek, ka pats „peldos” Dieva žēlastībā, Labā vēsts jāaiznes arī citiem. Spredi-
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ķotājs aicināja nemitīgi doties dziļumā. Zīmīgi, ka to bieži uzsver arī mūsu draudzes
prāvests priesteris Pāvils Kamola, aicinot
„izkāpt no smilšu kastes”. Bīskaps labus
vārdus veltīja psalmu izpildītājām, slavas
dziesmu
skanējumam
Mises laikā. Priecājās, ka
mums ir dziedošs, muzikāls priesteris – piemērs,
kam sekot.
Pēc Euharistijas pulcējāmies baznīcas dārzā.
Svētību bīskaps deva ne
tikai mielasta galdam,
bet arī draudzes dāvanai
bērniem – šūpolēm un
slidkalniņam. Turpinājumā tika apbalvoti izstādes „Jāzepa sapņi, prieki
un pārdzīvojumi” dalībnieki: Gatis, kurš, ņemot
vērā svētā Jāzepa nodarbi, izgatavoja dažādas
koka mēbelītes; Agrita, Beatrise, Vanesa,
kuras svēto Jāzepu attēloja zīmējumos;
Juris un Kārlis svētajam bija uzrakstījuši
pateicības un lūgumus; Līga un Jānis deva
liecību par svētā Jāzepa darbību savā dzīvē. Sekoja individuālas sarunas, jautājumi, diskusijas. Neizpalika jautājums par
attieksmi pret vakcināciju. Bīskaps skaidroja tās svarīgumu mūsu visu drošībai.
Tā kā mūsu prāvestam ir daudz talantu, ar kuriem viņš labprāt dalās, jau kādu
brīdi apgūt ukuleles spēli viņam atsaucās
Sanija. Abu izpildījumā svētkos skanēja
divas slavēšanas dziesmas.
Draudzes prāvesta un padomes vārdā
izsaku pateicību klostermāsām un visiem,
kas palīdzēja ar padomu, lūgšanām, savu
līdzdalību svētku sagatavošanā un norisē!
Palmīra Gailīte,
Andreja Jankovska foto

SVĒTKI AR IESTIPRINĀŠANAS SAKRAMENTU
Meitas Sanijas izjūtas 6. jūnija rītā, kad kļi turpinājās, kad pēc Svētās Mises uz
draudzē viesojās arhibīskaps Zbigņevs mūsu māju devās svētā Jāzepa figūra.
Stankevičs, bija savādas. Valdīja satrau- Tas bija liels gods uzņemt svēto ģimenes
kums, devāmies uz baznīcu mazā neziņā, vidū. Sanija figūru nolika goda vietā, tā,
kas īsti notiks, kā meita visu pārdzīvos. lai svētais visu laiku būtu ar mums un mēs
Saņemot Iestiprināviņu pamanītu, ik reiz
šanas sakramentu,
dodoties uz savu istaSanija sajuta lielāku
bu. Katru rītu un vadrosmes pieplūdukaru skaitījām svētamu. Pēc Svētā Gara
jam veltītas lūgšanas,
saņemšanas viņā dzipa dienu slavējām ar
ma stiprāka ticība.
dziesmām. Šai nedēAktivitātes turpiļā mūsu ģimenē ienājās, jo pēc Svētās
stājās lielāks klusums
Mises kopā ar priesun miers. Svētā Jāzeteri Pāvilu Sanija uz
pa figūra un lūgšaukuleles klātesošanu atmosfēra visiem
jiem nospēlēja un
deva mieru un savnodziedāja
divas
starpēju sapratni. Pēc
dziesmas. Meita jufigūras
atdošanas
tās drošāka un pārjutāmies citādāk, neliecinātāka par sevi,
daudz ar tukšuma izkaut no rīta par to ļoti
jūtu, jo svētais mūsu
satraucās. Tagad Saģimenei bija atnesis
nija jūtas vienlīdzīgādaudz vairāk miera
ka un stiprāk iesakun mīlestības.
ņota savā draudzē.
Vēl svētku mir- Mirklis no Sanijas priekšnesuma.
Sandra Liepiņa

KRISTĪGA NOMETNE BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
KaNeLas nometne Siguldas pusē notika nedēļu pirms Jāņiem. No Madonas tajā
piedalījās 5 bērni un es kā audzinātāja.
Nometne bija muzikāla, saliedēta, bērnu
smieklu un dzīvības pārpilna. Intensīva
pieredze Svētajā Garā, ko bērni izdzīvoja bez telefoniem, TV, atklājot, kas viņi
ir un iesakņojoties Dievā. Dažkārt nebija
viegli – patstāvība un sadraudzība prasīja
piepūli, bet visi pieņēma notiekošo, kļuva stiprāki, atvērtāki. Protams, neizpalika
izklaides un atpūta. Ikdienā bērniem dot

kristīgās vērtības – kopienas izjūtu, lūgšanas, slavēšanu un prieka klātbūtni, dzīvas
attiecības ar vienaudžiem – nav viegli, tāpēc šāda pieredze atstāj lielu iespaidu. Kā
tuvoties, meklēt un rast prieku Dievā. Respektējot tēmu „Satikt Dievu”, mēģinājām
sajust, sasmaržot, saredzēt, sadzirdēt, sagaršot un pateikties Dievam par iespēju
izdzīvot dzīvi ar visām maņām.
Paldies komandai par doto iespēju būt
kalpošanā. Jūtu svētību sev un ģimenei.
Diāna Dzene
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Draudzes titulsvētki

„Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.”

MARIJAS BEZVAINĪGĀS SIRDS MĪLESTĪBA
Cesvaines Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds draudze 13. jūnijā
svinēja draudzes titulsvētkus. Tika pagodināts Vissvētākais Sakraments pateicībā
Dievam par Mariju mūsu dzīvēs.
Jānis un Marika Šķēles pateicās prāvestam Mārim Ozoliņam un kalpotājiem par čaklo pienākumu veikšanu. Svētajā Misē piedalījās
svētdienas skolas vienpadsmit bērni. Visiem par lielu
iepriecinājumu Vjačeslava
saņēma Kristības sakramentu. Bērni turpina gatavoties
pirmajai Svētajai Komūnijai,
ko svinēs 4. jūlijā.
Svētajā Misē piedalījās arī
Zenta Vizule (attēlā). Pateicoties Dieva vadībai un viņas pūlēm, savulaik tika
uzcelta Cesvaines baznīca. Satiekot Zentu, fiziski vāju, bet garā stipru un degsmes
pilnu, vēlējos aprunāties.
Zentas atmiņas. Ticības sēkla
Zentas ģimene bija ticīga: – Katru dienu redzēju, kā māmiņa runā ar Dievu un
lūdzas. Baznīca bija normāla dzīves daļa.
Arī vecvecāki bija ticīgi un rādīja paraugu
ceļā pie Dieva. Četros gados no lūgšanu
grāmatām iemācījos burtus. Tad sāku lasīt un izlasīju par svēto Terēzīti. Tas mani
tā iedvesmoja, ka teicu: „Es būšu līdzīga
Terēzītei!” Vēlāk, kad sevi iepazinu daudz
labāk, ieraudzīju līdzību – arī es zīmēju,
spēlēju teātri un, kad vadīju svētdienas
skoliņu, pati rakstīju lugas. Ticība no bērnības manā sirdī bija tik dabiska, ka varēju
teikt – Viņš ir mūsu ģimenes loceklis, tikai
varenāks un stiprāks!
Komunisma laiks kādu brīdi ielika sirdī šaubas – ja nu Dieva nav? Bet ticības
sēklu Dievs bija sējis tik labā zemē, ka
pat komunisms to nesabradāja. Strādāju par skolotāju Cesvainē, braucu uz Mi-
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sēm Madonā un bieži ņēmu līdz bērnus,
jo Cesvainē baznīcas nebija. Par to mani
uz pārrunām izsauca priekšnieki, bet viss
beidzās veiksmīgi. Madonas draudzē desmit gadus nokalpoju par svētdienas skolas skolotāju. Nevarēju nemīlēt Dievu, tas
bija, kā elpot – dabiski un nepieciešami, lai dzīvotu.
Krusta klātbūtne
Mans vīrs bija neticīgs.
Dzīvoju nelaulāta. Pārmetumi
un nesapratne bija ikdienas
pārbaudījumu ceļš. Kādā dienā vīrs teica: „Izvēlies, vai es
vai Dievs!” Un es izvēlējos – paņēmu spilvenu, segu, pārvalciņu
un aizgāju. Sev teicu, ka vairs neprecēšos un kopā ar vīrieti nedzīvošu. Atdošu
dzīvi Dievam. Braucu uz Rīgu kardinālam
lūgt atļauju saņemt Vissvētāko Sakramentu. Kad jau varēju pieņemt Euharistiju, biju
laimīga un patiesi piepildīta.
Pie vīra atgriezos, kad viņš bija smagi
slims. Septiņus gadus viņu aprūpēju, divus no tiem viņš gulēja uz slimības gultas.
Kādā dienā vīrs teica: „Tu esi visskaistākais
cilvēks, ko esmu saticis!” Jautāju: „Tu saki
to man tagad – tādai vecai sievai?” Vīrs
atteica: „Jā, Tu esi mana mūža mīlestība!”
Priecājos, ka viņš pieņēma Svēto Komūniju. Un mūžībā aizgāja, ticot Dievam. Vismaz vienu dvēseli būšu izglābusi Dieva
godam.
Impulss celt baznīcu
Pēc 1986. gada Cesvainē pulcējās katoļi. Mani iecēla par draudzes priekšnieci.
Mises svinējām mājās, vēlāk – bibliotēkā.
Radās nepieciešamība pēc savas katoļu baznīcas. Šo domu nevarēju atlikt vai
nedarīt. Sāku rakstīt uz Brazīliju, Kanādu,
Vāciju, Franciju, Poliju, Beļģiju, Austrāliju, Austriju un lūgt finansējumu baznīcas

celšanai. To saņēmām no Altenburgas
benediktīniešu klostera abata, uzticama
Latvijas drauga – Bernharda Nābera. 1996.
gada 13. maijā tika pasvētīts baznīcas pakalns, 1997. gada 13. jūlijā baznīca tika iesvētīta.
Dievmāte Marija
Marija ir kā gaiss, bez viņas es nevarētu dzīvot. Mūsu zeme
nes Marijas vārdu, un
tas ir skaisti. Paldies
Marijai par ciešanām un
mums doto Jēzu. Dieva
Māte ar savu absolūto
pazemību un paklausību ir brīnums. Ja mēs
visā paklausītu Dievam,
arī mēs varētu paveikt
daudz lielākus darbus.

turēt ļaunu prātu. Jā, pāridarījumu un dvēseles sāpes atceramies, bet lūgšana Dievam: „Neatstāj šo cilvēku, kurš man pāri
darījis! Izglāb!” var mainīt viņa dzīvi.
Ciešanas...
Visu ir jāpieņem, ko Dievs dod. Mēs
esam grēcīgi, atcerēsimies to! Neviens
nav svēts, bez Dieva žēlastības mums
būtu tūlītēja pazušana. Paiet gadi, kamēr
vari pieņemt ciešanas.
Tā ir dāvana no Dieva,
un ciešanas ir dāvana
Dievam no Tevis. Pats
cilvēks nevar piedot un
pieņemt ciešanas. Tikai
lūdzot Dieva žēlastību,
to spējam.
Zentas sirds gavilē

Kristietim būt

Mana sirds gavilē
Kristietis nevar aizpar Cesvaines baznīcimirst par Svēto Rakstu
ņu, par Dievu, Jēzu un
lasīšanu, ikdienas lūgMariju. Sirds gavilē par
šanu,
sakramentiem.
jauniem Dieva bērniem,
Katru dienu jāatdod sevi
kuri kalpo, sludina DieVjačeslava saņem Kristību
Dievam. Tas ir grūti, jo
va Vārdu un rūpējas
sakramentu.
darba pienākumi paņem
par baznīcu. Lai viņiem
savu, bet sarunāties ar Dievu un pārmest spēks rosīties, lai Dievs viņus svētī!
krustu taču var! Vēl svarīgi atcerēties – ja
Inese Zīle,
kāds nodarījis pāri, ir jāpiedod. Nedrīkst
autores foto

LĪGO VAKARS AGLONĀ
Pat prātā nebija ienācis Līgo vakaru
svinēt Aglonā, bet kāpēc gan ne?
Ar vakara Svēto Misi, priestera Daumanta laipnu ieaicinājumu pēc Euharistijas pakavēties bazilikas teritorijas paēnā.
Tika iekurināts ugunskurs, līgo dziesmas skanēja kokles pavadījumā, visus
stiprināja uzkodas un sarunas, lai pēc tradīciju kopšanas jau atkal atgrieztos svētnīcā un slavētu Vissvētāko Sakramentu
dziesmās un instrumentu skaņās. Sirdi

pārņēma miers, Dievmātes klātbūtnes tuvums un slavēšanas muzikālais „neprāts”.
Višķos apciemojām priestera mocekļa
Vladislava Litaunieka kapavietu, kur lūdzāmies vesperes un pieminējām 1941.
gada 24. jūniju – viņa miršanas dienu.
Mājupceļš izveda pasaulē, kur bija
plosījusies vētra, nolauzti koki un neredzamos tālumos izklīdināti līgotāji.
Inese Elsiņa
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Aktivitāte draudzē

„Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas Tavā priekšā.”

„BAZNĪCU NAKTS” GULBENES DRAUDZĒ
Īsi pēc Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem pavasara ziedu plaukumā uzplauka
arī Latvijas baznīcas. 29. maijā notika nu
jau ikgadējais pasākums „Baznīcu nakts”,
kurā kopumā piedalījās 110 baznīcas, tostarp mūsu – Gulbenes Vissvētākā
Sakramenta Romas katoļu baznīca.
Lūgšanas iesākām ar Stundu dziesmām Vissvētākās
Jaunavas Marijas godam, tām
sekoja Rožukronis ar papildinošiem attēliem uz ekrāna
un dziesmām. Piesaucot Marijas aizbildniecību, lūdzāmies par
savu draudzi un dzīves ceļā satiktajiem
cilvēkiem – lai Kungs atjauno ikvienu
no mums! Pēc Rožukroņa tika uzstādīts
Vissvētākais Sakraments, notika stundu

gara adorācija klusumā. Pēc tā Vissvētākā Sakramenta godināšana ar dziesmām,
kurā piedalījās mūsu draudzes mūziķi:
priesteris Pāvils (ģitāra un balss), Markus
Matisons (bassģitāra), Ingus Matisons (sitaminstrumenti) un es, Dita Rūta Ceriņa (klavieres un balss).
Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem visu šo
notikumu bija iespēja vērot
facebook tiešraidēs, kas saglabātas un vēl joprojām apskatāmas priestera Pāvila un manā
facebook kontā. Pateicoties tehnoloģijām, mūsu slavēšanu vēroja
arī brāļi un māsas Kristū no Polijas.
Pateicība Dievam un ikvienam, kas
piedalījās pasākuma sagatavošanā!
Dita Rūta Ceriņa

„BAZNĪCU NAKTS” MADONAS DRAUDZĒ
Madonas
katoļu draudzē kultūras
notikums
„Baznīcu
nakts” šogad tika
aizvadīts pandēmijas
ierobežojumu
apstākļos. Baznīca bija
atvērta no pulksten
12 līdz 21. Tā bija iespēja katram pabūt ar
Jēzu un sevi klusumā.
Vakarpusē priesteris
Māris celebrēja Svēto
Misi, ko ar dziedājumiem greznoja draudzes koris. Pēc Svētās Mises priesteris
izsmeļoši pastāstīja
par Tezē kopienu. To
Francijā savulaik dibi-
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nāja brālis Rožē. Vairākas reizes priesteris Māris ir apmeklējis
šo Tezē ciemu. Viņa
stāstījums bija interesants un saistošs.
Noskatījāmies video
ierakstu ar lūgšanām
no Tezē. Draudzi apciemoja arī viesi – pastāvīgais diakons Dainis Stikuts ar ģimeni.
Vakaru
noslēdzām
ar „Tēvs mūsu” lūgšanu, tā vienojoties
ar pārējiem „Baznīcu
nakts” dalībniekiem
visā Latvijā.
Veneranda Peļņa

PĀRDOMAS PAR FILMU „VĒSTULES”
Pirms neilga laika noskatījos 2014.
gada filmu „Vēstules” („The Letters”) vietnē kurmis.lv, kur pieejams kristīgais kino.
Filma stāsta par svēto Māti Terēzi un viņas
brīnišķīgo kalpošanu pašiem nabadzīgākajiem.
Māte Terēze dzimusi 1910. gadā albāņu izcelsmes katoļu ģimenē
un jau 18 gadu vecumā
atstāja savu ģimeni, lai
veltītu dzīvi misijai pie
Loreto māsām. Divdesmit gadus šī svētā bija
ģeogrāfijas skolotāja indiešu meitenēm, taču
filmā skaidri parādās, kā
Dievs klostermāsas sirdī
ielicis citu aicinājumu.
Māte Terēze saprata, ka,
pat ja nav iespējams palīdzēt visiem, viņa palīdzēs
dažiem. Varbūt kādam
rodas doma, ka klostermāsai bija daudz
līdzekļu, pilni kravas auto ar pārtiku, taču
patiesībā sievietei no tā nebija nekā, un tomēr mīlestība pret Jēzu un cilvēkiem ļāva
kalpot un būt par svētību citiem. Šis ir brī-

nišķīgs piemērs tam, kā Dievs strādā caur
cilvēku. Svētā ir teikusi: „Esmu zīmulis Dieva rokās.” Māte Terēze sāka ar nabadzīgo
bērniņu izglītošanu, slimo apkopšanu un
citiem it kā niecīgiem mīlestības darbiem,
bet cik gan daudzi tam ir
gatavi atdot savu mūžu?
Filmas gaitā klostermāsa visās raizēs, nemieros un problēmsituācijās
atgādina par lūgšanas nozīmi. Viņa ir teikusi: „Lūgšana mums dāvā tīru sirdi.
Ja tev ir tīra sirds, tu Dievu
vari redzēt itin visā un jebkurā cilvēkā.”
Grūti vārdos ietērpt
viņas mūžā paveikto, jo
caur Māti Terēzi atklājās
mīlestība, kādu Jēzus to
ir paredzējis – beznosacījuma un vienmēr pilnīga. Tā nu šī sieviete visai
pasaulei ir tapusi par kristīgās mīlestības
un līdzcietības simbolu. No sirds iesaku
noskatīties filmu un noticēt, ka mēs katrs
esam zīmulis Dieva rokās!
Linda Kaščuka

BĒRNA SIRDS
Kādā dienā, kad ar savu vecāko dēlu,
kuram toreiz bija kādi četri gadi, stāvējām pie lietus peļķes un vērojām atspulgu tajā, viņš bērna sajūsmā
izsaucās: „Kad ielec ūdenī, var
nokļūt debesīs!” Toreiz nodomāju, cik patiesi vārdi, jo caur
Kristības ūdeni mēs patiešām
piedzimstam Debesīm!
Šodien, skatoties attēlā, kas
ievietots Gulbenes draudzes mājaslapā, rubrikā „Pa Dieva pēdām”, mani

pārņem līdzīgas izjūtas un sirdī atskan Tēva
balss: „Tu esi mana! Es tevi pasargāšu.
Caur debesīm, caur ūdeni, Es būšu
klātesošs. Nekas tevi nespēs izraut no Manām rokām. Es esmu
tavs Radītājs. Es rūpēšos par
tevi un būšu tev līdzās, pat ja tu
Mani vairs neredzi, nejūti vai attālinies. Tu esi Mans! Es tevi mīlu
ar bezgalīgu mīlestību!”
Ginta Ābeltiņa

13

Praktiska rīcība

„Tā Kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni.”

PIRMĀ SVĒTĀ KOMŪNIJA
20. jūnijā Madonas
draudzei un svētdienas
skolas bērniem bija lieli
svētki. Deviņi audzēkņi
saņēma Pirmo Svēto
Komūniju. Sešas meitenes un trīs zēni, tērpušies baltos apģērbos
un iedegtām svecēm
rokās, sekoja priesterim.
Visi bija priecīgi satraukti un ar nepacietību gaidīja Euharistijas
sakramentu.
Epidēmijas
dēļ
svēt
dienas skolas norises laiks šoreiz tika

Svētdienas Evaņģēlijs

saīsināts, tomēr bērni
godam izturēja pārrunas ar priesteri Māri,
saņēma Grēksūdzes sakramentu.
Novēlu visiem būt
paklausīgiem
Jēzum,
atcerēties par 10 baušļiem, negrēkot un turpināt garīgi attīstīties,
lasot, kalpojot baznīcā,
pavadot laiku kristīgās
nometnēs, lūdzoties un
kopā ar vecākiem apmeklējot Svēto Misi!
Mārīte Indriksone,
Ineses Zīles foto

LITĀNIJA VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS GODAM
Godini, mīli, pielūdz Jēzus Māti, un
Viņa būs tev sabiedrotā, atbalsts, ceļvede pie Jēzus un Tēva. Lūgšanu veidu ir
daudz, šoreiz uzmanību vērsīsim uz litāniju. 2020. gada 22. jūnijā pāvests
papildināja litāniju Vissvētākās
Jaunavas Marijas godam ar
trim jauniem saucieniem (lūgumiem).
Tavs uzdevums – pēti papildināto litāniju un saskaiti,
kas tajā minēts četras reizes,
kas – 55 reizes utt.
1. uzdevums
4 reizes minēts …..
5 reizes minēts…..
55 reizes minēts …..
14 reizes minēts ……
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11. jūlijs

4. jūlijs

(Mk 6, 1-6)

(Mk 6, 7-13)
18. jūlijs

7 reizes minēts….
14 reizes minēts….
3 reizes minēts …
44 reizes minēts…….
15 reizes minēts ….

25. jūlijs

2. uzdevums
Tālākajā tekstā nosvītro liekos
vārdus un burtus un atšifrē
pāvesta pievienotos trīs papildinājumus litānijai Vissvētākās
Jaunavas Marijas godam!
DIEVAMCERĪBASTASMIEMĀTEGAISMASVARABĒGĻUNOVĒLIMIERINĀJUMSKARALIŽĒLSIRDĪBASMĀJOKLISAVOTSMĀTE
Lai izdodas!
Palmīra Gailīte

(Mk 6, 30-34)

(Lk 19, 1-10; lekcionārijs VI, nr. 23, 311.lpp.)
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Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte
LŪGŠANA PAR BAZNĪCU
Dievs, Tu mums ik gadus ļauj svinēt Māras zemes dievnamu iesvētīšanas dienu,
uzklausi savas ticīgās tautas lūgšanas, lai Tavam godam celtajās baznīcās vienmēr tiktu upurēts šis
vissvētākais un tīrākais Upuris,
kas nodrošinātu mūsu pestīšanu.
Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga
Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā.
Šajās redzamajās celtnēs, ko Tu
ļāvi mums uzbūvēt, Tavi bērni dzīves
ceļā saņem Tavu svētību, un Tu apbrīnojamā
veidā atklāj un piepildi lielo vienotību starp

Tevi un cilvēkiem: jo šeit Tu būvē no dzīvajiem akmeņiem savas godības svētnīcu un,
pulcinot ticīgos savā Baznīcā, dari mūs
par Kristus, Tava Dēla, mistisko Miesu; un šeit Tu virzi mūsu skatienu
uz debesu svēto pilsētu un dāvā
mums cerību tur iemantot patieso mieru. Un tāpēc kopā ar visiem
Svēto pulkiem mēs Tevi slavējam
Tavas godības svētnīcā, līdz ar viņiem Tevi teicot un cildinot. Āmen.
(sal. Dienas lūgšana un prefācija
no Romas Misāles)

Madonas Kristus Karaļa
draudze

Lubānas Svētās Ģimenes
draudze

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

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

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

Jaunkalsnavas draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs
(t. 29559299)

Prāvests priesteris Māris Ozoliņš
(t. 29191335)

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

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

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

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

Lappušu nosaukumos – citāti no 19. Psalma.
Makets: Aina Pidika. Iespiests: SIA „Erante”.
Vēlamais ziedojums par izdevumu, sākot no 0,50 EUR.
Ikdienā noderīgas saites:
„Radio Marija”; katolis.lv; „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”.

