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“Jēzus Asins dēļ mums ir cerība
ieiet vissvētākajā.
Uz turieni Viņš mums
sagatavojis jaunu un dzīvu
ceļu caur priekškaru,
tas ir, savu miesu.”
(sal. Ebr 10, 19-20)

Priestera vēstule

„Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja.”

BRĪNIŠĶĀ ZĪME DEBESĪS

TALKA „ORA ET LABORA”

Debesīs parādījās liela zīme: saulē tērpta Sieviete un mēness zem viņas kājām, un
viņai galvā – vainags no divpadsmit zvaigznēm.
Brīnišķīgajā zīmē pie debesīm, par kuru
lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, Baznīca un
liturģija, kuru šodien svi
nam, atpazīst Vissvētāko
Jaunavu Mariju – sievieti,
kas parādās saulē tērpta,
proti, tērpta gaismā, kuru
dod viņas Dēls, kurš ir
augšāmcēlies; viņa ir kro
nēta ar divpadsmit zvaig
znēm, un tas simbolizē
divpadsmit jaunās Izraēļa
ciltis, kuras ir izglābtās
cilvēces simbols; savu
kārt mēness zem viņas
kājām simbolizē Debesīs
uzņemšanas noslēpumu, kuru svinam 15.
augustā.
Bībeles komentētāji šajā Apokalipses
sievietes tēlā ir saskatījuši arī Baznīcu. Mari
ja tiešām laida pasaulē bērnu, kas pārvaldīs
visas tautas: „Viņai piedzima bērns, dēls,
kam bija ganīt visas tautas ar dzelzs zizli;
un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie
Viņa troņa.” Tas ir Jēzus, kas tika paaugsti
nāts pie Tēva labās rokas. Patiesi ir arī tas,
ka sieviete, kas ieņem sāpēs, ir Baznīca: „Tā
bija grūta un kliedza dzemdību sāpēs un
mokās” – mokās, kuras vēstures gaitā ne
sušas vajāšanas un dažādu laikmetu cie
šanas. Baznīca nes savā klēpī jaunas Dieva
bērnu paaudzes, Baznīca viņus laiž pasaulē
caur Kristības sakramentu. Arī Marija ir De
besīs uzņemtā jaunava un māte, un jaunā
Saule ir Jēzus pats, un ir patiesi, ka viņa ir šī
sieviete, kurai uzbrūk pūķis – ļaunuma spē
ki, ļaunais gars. Pūķis stāvēja sievas priek
šā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas
bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Šī sieviete
ir arī Baznīca, kura cauri laikmetiem cīnās
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ar melu ideoloģijām, perversijām. Diez vai
būtu viegli šajā tēlā, kuru lieto svētais Jānis,
atšķirt Mariju un Baznīcu.
Ejot svētceļojumā uz Aglonu vai dodo
ties procesijā Aglonas bazilikas sakrālajā
laukumā, mēs apceram patiesību, ka Ma
rija ir līdzdalīga cilvēces
ceļā, kas dodas pretim
savai pestīšanai. Marija
ir daļa no cilvēcības, kas
Ādamā tika grēka ievai
nota, un Marija ir līdzdalī
ga cilvēcē, kas viņas Dēlā
atkal ir apvienota un tiek
atpestīta. Marija jau kopš
savas ieņemšanas brīža
(ne mazāk kā es vai tu,
ikviens no mums tagad)
bija atpestīta no grēka
caur Kristus asinīm. Ma
rija ir pilnībā viena no mums. Viņa ir Baz
nīcas locekle kā mēs visi, bet ne Baznīcas
galva kā Kristus, kuram vienīgajam dota šī
neatņemamā vieta.
Vissvētākā Jaunava Marija ir pirmā Baz
nīcas locekle, pirmā, kas ir izglābta. Marija
ir pirmā, kas ir atpestīta, un viņa ir Baznīcas
pirmtēls. Neuztversim šo vārdu „pirmtēls”
banālā nozīmē. Kad runājam par Mariju kā
Baznīcas pirmtēlu, tad saprotam, ka Marijā
atklājas Baznīcas dziļākais aicinājums un
mūsu katra personīgais aicinājums. Mari
ja ir Baznīcas ikona, bet katra ikona ietver
sevī Dieva noslēpumu un tā atklāsmi. Ma
rija ir pirmā kristiete, un viņa ir Baznīcas
pirmtēls, jo ir pirmā, kas saņem žēlastību,
lai kļūtu žēlastības pilnā, un visa žēlastība,
kas tiek dāvāta cilvēcei, savā veidā iet caur
Mariju, Kristus Māti, jo Marijā Kristus kļuva
cilvēks, ar Marijas starpniecību Kungs tapa
viens no mums – Emanuēls. Ar Marijas
starpniecību Kristus ir kļuvis mūsu Glābējs.
Priesteris Māris Ozoliņš

Ora et labora – Lūdzies un strādā – ir
Svētā Benedikta mantojums, kas tik ļoti
piestāv nesen notikušajām talkas dienām
Gulbenes katoļu draudzē (attēlā). Vienkār
šiem vārdiem sakot – mīlestība, kas kļūst
par darbības vārdu! Vairākas svētdienas
pēc kārtas priesteris izslu
dināja vajadzību sazāģēt
un sakārtot malku baznī
cas apkurināšanai ziemā,
taču atsaucība bija maza,
bet darba daudz. Un tad
atskanēja kāda frāze, kas
noskanēja manā sirdī, kā
mūsu baznīcas zvani, sa
kustinot dvēseli: „Mēs ne
varam iet svētceļojumā,
kamēr malkas nav šķūnī!”
Tas bija kā signāls, ka jā
lūdz arī meitas palīdzība
un jāiet krāmēt malka…
Kāpēc? Ir jāglābj drau
dzes svētceļojums!
Izsūtīju dažus aicinājumus, atsaucās vēl
viena ģimene, un pirmā malkas grēda kā
pilnpiedziņas auto 4x4 bērnu un pieaugu
šo jautrā kompānijā tika sanesta šķūnī. Pēc
tam aizsākās talku vilnis, un katru pirmdie
nu draudzes pagalms piepildījās ar drau
dzes cilvēkiem, kuri kā bites dzīvos viļņos
pildīja malkas šķūni. Tas bija mazs brīnums,

cik vienoti, sparīgi visi strādāja. Bērni pat
sākumā bija bēdīgi, ka viņiem neļauj palī
dzēt, tāpēc atlasījām pavisam simboliskas
malkas pagales, lai mazie var viegli paņemt
rokās un piedalīties priekā, ko sniedz darbs
un aizrautība kopēja mērķa sasniegšanā.
Pieļauju, ka cilvēki, kas
dzīvo blakus baznīcai, bija
pārsteigti, kā lielie malkas
bluķi gluži kā viļņi dzīvajās
cilvēku roku ķēdēs tika ie
skaloti šķūnī ar liela entuzi
asma un prieka upi.
Kādā no ekumenis
kās Bībeles stundas tieš
saites tikšanās reizēm
tieši runājām par to, ka
ar vārdiem vien nepie
tiek, ir jābūt darbībai. Tas
apstiprināts gan Apustuļu
darbos 2, 37: „Bet viņi, to
dzirdot, satriektu sirdi sacīja Pēterim un pārējiem
apustuļiem: – Brāļi, ko mums darīt?” vai
Lūkasa 6,46: „Ko Jūs Mani saucat: – Kungs,
Kungs! – bet nedarāt, ko es Jums saku?”
Draudzes malkas talkas šovasar ir tikai
viens no piemēriem, kad varam teikt: – Mī
lestība pāraug darbībā un ir dzīva. Draudze
ir spēks – Dieva spēks!
Inese Timule

PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA BŪS SAKĀRTOTA
Pirms diviem mēnešiem uzsāktais Ma
donas Romas Katoļu baznīcas ēkas pār
būves projekts tuvojas izstrādes beigām.
Atlikuši vien elektroapgādes sadaļas risinā
jumi, sīki projekta noformēšanas darbi un
kopējo būvdarbu apjomu un kontroltāmes
kalkulācija. Tad plānots būvprojektu ie
sniegt Madonas novada būvvaldei saska
ņošanai. Pēc tam nepieciešama atlikušās

projektēšanas līguma summas apmaksa
3650 eiro apmērā (par pārbūves projekta
pirmo daļu draudze ir samaksājusi 3648.15
eiro, otrajai daļai šobrīd saziedots 406 eiro).
Saskaņotā projekta dokumentācija ļaus
plānot tuvākos būvniecības darbus: izvē
lēties būvniekus un būvuzraugu, kā arī uz
sākt reālus būvniecības darbus.
Jānis Liepiņš

3

Notikums draudzē

„VISS PĀRĒJAIS PĀRVĒRTĪSIES PELNOS”

„Mana dvēsele ir līksma par manu Kungu, Viņu daudzinādama.”

ATCERIES PAR NODOMU SVĒTAJĀ MISĒ!
Ja kādam, piedaloties svētdienas vai
citu obligāto svētku dienu Svētajā Misē, vai
Euharistijā darba dienā, kādreiz nebūs sava
īpašā nodoma, par ko lūgties, aicinu pie
slēgties priestera izteiktajiem nodomiem.
Svētās Mises laikā pēc upurdāvanu sa
gatavošanas priesteris, vēršoties pie cilvē
kiem, saka: „Lūdzieties, brāļi,
lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo manu un jūsu Upuri!“
Ir vērts šajā brīdī pievienot
nodomus, kurus upurējam Die
vam un lūdzam Viņa palīdzību
un svētību:

4. jūlijā Cesvaines baznīcā svētdienas
skolas bērniem bija Pirmā Svētā Komū
nija. Komūniju pieņēma 11 bērni (attēlā).
Centība bija milzīga un izturība – Dieva
dota. Mises laikā dāvanu procesijā bērni
pie altāra pienesa upurdāvanas kā patei
cību Dievam par Viņa Mīlestību. Aicinu
pievienoties mūsu lūgšanām arī jūs:
Balta svece simbolizē mūsu šķīsto
dvēseli, kuru upurējam uz Dieva altāra kā
dāvanu un lūdzam, Dievs, lai Jēzus Kristus
būtu Gaisma, kas izgaismo katru mūsu
dienu, lai mēs nepaliktu grēku tumsā.
Ziedi simbolizē mūsu pateicību un
mīlestību Tev – Dievmāte Marija. Paldies
par žēlastībām, kuras esam saņēmuši no
Tavas Bezvainīgās Sirds lūgšanām, ko Tu
caur Cesvaines un citām baznīcām noliec
pie Dieva kājām. Marija – Dieva Māte, lūdz
par mums!
Augļi simbolizē, Dievs, Tavas dāvanas,
ko ikdienā saņemam savas dvēseles ie
priecinājumam: mīlestību, prieku, mieru,
pacietību, laipnību, labestību, augstsirdī
bu, lēnprātību, uzticību, pieticību, atturī
bu un šķīstību. Dod, Dievs, savu svētību,
lai mūsos katrā šie tikumi vairotos!
Medus simbolizē mīlestību uz mūsu
zemi Latviju. Dievs, māci mums novērtēt
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šīs zemes krāšņumu, dod spēku mīlēt un
cienīt latvietim otru latvieti! Marija, lai Ta
vas Bezvainīgās Sirds Mīlestības Liesma
šķīstī, dod spēku, gudrību, stipru ticību un
sargā mūs šajos grūtajos laikos.
Maize simbolizē dāsnumu. Trīsvienī
gais Dievs, ar Tavas Baznīcas svētību māci
mums dalīties maizē ar citiem cilvēkiem
un īpaši ar Tavu mīļo Baznīcu.
Šis laiks sevišķi liek novērtēt Svētā Sa
kramenta spēku. Novērtēt godu, kas dots
no Debesu Tēva, tuvoties Viņam tik tuvu
caur Svēto Komūniju. Cilvēka dvēselei liela
iespēja grūtos laikos kļūt šķīstākai, redzot
savas bailes, nedrošību, mazdūšību un gļē
vumu pārbaudījumu laikā. Tā ir milzīga uz
vara mūsu cilvēciskās dabas šķīstīšanā – pa
skatīties uz vājībām sevī kā caur lielu lupu.
Kas tad es esmu patiesībā – kā uzvedos, kad
bailes žņaudz un smacē ticības spēka sakni
manī? Vai mani soļi iepriecina, vai vārdi mie
rina, uzmundrina un stiprina brāli ticībā? Vai
mana klātbūtne dod kādam cerību?
Paldies, Dievs, par kristāliski dzidru ap
ziņu šajā laikā – Ticību uz Dievu, dzīvību,
ikdienas svētībām, veselību un līdzcilvē
kiem – dārgakmeņiem mūsu dzīvēs. Viss
pārējais pārvērties pelnos.
Inese Zīle

✦ par tiem, kuri neizjūt garīgo
izsalkumu pēc Dieva Mīles
tības Vissvētākajā Sakra
mentā, zaudējuši pateicību
par šo Dzīvības Maizi, kas
dod pasaulei dzīvību, iet
Baznīcai garām un rūpējas
vienīgi par fiziskā izsalkuma novēršanu,
apmeklējot veikalus;
✦ par tiem, kuri vajadzību piedalīties
draudzes dzīvē nomāc ar palikšanu
bailēs un attaisnošanos ar nevaļu vai
izglītības trūkumu;
✦ par tiem, kuri aizmirst par Dzīvā Dieva
klātbūtni Svētajā Hostijā baznīcā vai
adorācijas kapelā un bez sirds pārme
tumiem pārveido šo vietu par ikdieniš
ķas sarunas vai pat strīdu vietu;
✦ par tiem, kuri Kunga Dienu – svētdienu
(nosaukums skaidri norāda, ka tai jābūt
svētai dienai kopā ar Dievu un cilvē
kiem, atpūtas pilnai) – vairs neuztver kā
tādu, bet piepilda to ar malkas zāģēša
nu, zāles pļaušanu, iepirkšanos, vārdu
sakot, pārveido par darba dienu;
✦ par tiem, kuri morālās un garīgās dzīves
kontekstā nevēlas meklēt objektīvo pa
tiesību un Baznīcas mācību, bet savu
lepnību un nesakārtoto dzīvi pat grēk

sūdzes laikā cenšas paslēpt, diskutējot
ar priesteri par saviem grēkiem, nevis
tos nožēlā atzīstot;
✦ par tiem, kuri nesaprot Jēzus Priesterī
bas lielumu un tai pienākošo cieņu un
Baznīcas priesterus uztver kā skolotā
jus, „dziedniekus” vai ierēdņus;
✦ par tiem, kas, nepazīstot
Pasaules vienīgā Pestītāja –
Jēzus – misijas būtību, citas
reliģijas un konfesijas uztver
par līdzvērtīgām;
✦ par tiem, kuri neizprot kalpo
šanas dāvanu baznīcā, kad laji
var kalpot pie Dieva Vārda gal
da, lasot vai dziedot psalmu,
un no tā izvairās;
✦ par tiem, kuri neiedziļinās
ceturtā Dieva baušļa būtībā un
nelūdzas par savu valsti, nepa
sūta Svētās Mises nodomu par prezi
dentu, deputātiem, valsts dienestiem
un pat Latvijas valsts jubilejās nepie
dalījās Euharistijā, kas celebrēta valsts
nodomā, bet maina to ar ikdienišķiem
darbiem, paliekot mājās;
✦ par tiem, kuri, dzīves pārbaudījumu vai
ciešanu skarti, atstāj lajiem pienākošo
kalpošanu Baznīcā, savā draudzē vai
vispār pamet sakramentālo dzīvi;
✦ par tiem, kas ir paredzēti būt kristiešu
ģimeņu galvas – pēc Kristus parauga,
kas ir Baznīcas Galva, – bet slēpjas aiz
savu sievu „pleciem”, alkohola pudeles
vai nemitīgas aizņemtības darbā;
✦ par tiem, kuri pasauc priesteri ar Kristus
un Baznīcas sakramentiem pie savas
slimās sievas, tomēr lūgšanu laikā ie
slēdz televizoru un nepiedalās lūgšanās.
Priesteris Pāvils Kamola,
Ineses Sliņķes zīm.
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Atjauno garīgo dzīvi

„Es slavēšu To Kungu vienmēr.”

KLUSUMA REKOLEKCIJAS SARKAŅOS
Dzīvības Mātes institūta rekolekciju
mājā Sarkaņos jūlijā ritēja rekolekcijas,
kurās piedalījās arī Madonas draudzes
pārstāves. – Tā bija jauna pieredze, kas
veda dziļumā, – secina Diāna Dzene – Ļoti
vērtīgas rekolekcijas. Svētā Gara vienotī
ba, prieks un skaistums
bija ar mums. Negribas
teikt neko lieku, tikai
tēva Marijas Eugēnija
sacīto par iekšējo lūg
šanu: „Mācies pacietīgi
gaidīt lūgšanā. Ej paļāvībā un neskaties atpakaļ.
Dieva žēlastība ir pār
tavu dvēseli. Esi absolūtā svētceļnieks. Lūdzies,
lai lūgšanā tiktu pārveidots.”
– Sirds bija izslāpusi
pēc garīgās barības, tā
pēc pieteicos Karmela
klusuma rekolekcijām,
ko vadīja profesors,
Dr. theol. Klods Sara
zēns no Francijas, – vēs
ta Anita Cibule. – Sešas mīlestības pilnas
dienas paskrēja nemanot. Ērtas dzīvoša
nas telpas, lieliska virtuve, skaista daba.
Rekolekciju organizētāji Gunita un Artūrs
parūpējās, lai visi justos labi. Katras die
nas programma izstrādāta, lai vairāk un
vairāk tuvotos Dievam. Tur esot, apzinā
jos – kontrasts starp Dieva skaistumu un
pasaules piedāvāto ir kā diena pret nakti.
Kā uzkrāto saglabāt un neiekrist ikdie
nas rutīnā? Protams, esot kopā ar Jēzu.
Mums, madoniešiem, ir liela privilēģija,
jo pašā pilsētas centrā atrodas Mīlestības
namiņš – lūgšanu kapela, kur uz tikšanos
gaida mīlošais Tēvs. Viņš pieņem, uz
klausa un dod stiprinājumu turpmākajām
gaitām. Nekad neatsaka, jautājums – cik
daudz laika mēs atlicinām Viņam?
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Pagājušā vasarā priesteris Māris pie
dāvāja draudzei ko jaunu – iekšējo lūg
šanu. Sarkaņos rekolekciju pamatā arī
bija iekšējā lūgšana. Un ir priekšlikums
arī šogad, augusta trešdienās pēc vakara
Svētās Mises, praktizēt iekšējo lūgšanu.
Iedrošinājumam gribu
teikt – lai piedalītos, nav
jābūt ne teologam, ne
lielam intelektuālim. Ir
jābūt ilgām satikties ar
Dievu.
– Rekolekcijās Sar
kaņos mācījos iepazīt
Dievu un kluso lūgša
nu, – turpina Veneranda
Peļņa. – Ikvienam kris
tietim ir sava sūtība, kas
piešķirta no Dieva caur
sakramentiem, neatkarī
gi no stāvokļa, kādu viņš
ieņem dzīvē. Svētais
Gars caur Baznīcu to
sūta. Svētais Gars, kurš
mājo katra dvēselē, iek
šējo lūgšanu veic kopā
ar mums. Klusajā lūgšanā esam divi: Svē
tais Gars un es. Viņu jāpiesauc iekšējās
lūgšanas sākumā, lai Svētais Gars vada
un aizstāj mūsu trūkumus, lai Viņam dā
vājam paklausību un padevību. Pateico
ties iekšējai lūgšanai, pakļaujamies Svētā
Gara iedarbībai un nonākam dziļi perso
nīgos sakaros ar Viņu. Iekšējās lūgšanas
laikā pietiek tikai atkārtot ticības aktus
Svētā Gara personai.
Teiksiet: „Bet es nevaru atrast.” Sakiet
Viņam: “Apžēlojies par mani! Tu esi Mīlestība!” Un kas lūdz, saņem Gara dvesmu,
Gara iedarbību. Jālūdz arī Dievmāti, kas
bija Dieva Svētā Gara pārņemta, lai Vis
svētākā Jaunava Marija aizved pie Viņa.
Nācaretē Jaunava Marija bija lielākā mūsu
Kunga līdzstrādniece. Dziļi iekšējie sakari

ar Svēto Garu ir garīgās dzīves pamats,
tāpēc svarīgi, lai mēs vienmēr alktu pēc
Svētā Gara, lai nepārtraukti lūgtu Viņu.

Atalgojums, ko jālūdz Svētajam Garam, ir
Mīlestība, un lielākā dāvana ir Viņš pats.
Sagatavoja Inese Elsiņa

VASARAS SESIJA MARIJAS SKOLĀ
Sesija notika no 16. līdz 25. jūlijam
Jaunaglonā un Aglonā. Sesijā piedalījos
trešo reizi. Pagājušajā pavasarī ar kori bija
ieplānota ekskursija uz Itāliju, bet epidē
mijas dēļ to atcēla. Aizbraucu uz vasaras
sesiju Marijas skolā un visiem liecināju,
ka tā bija labāka par ekskursiju!
Šoreiz diena sākās pulksten
7.30 ar vingrošanu, pēc tās me
ditācija, brokastis, slavēšana,
Svētā Mise, konferences, pus
dienas, brīvais laiks, kad varēja
saņemt Grēksūdzes Sakramen
tu, notika aizlūgumi, adorācija vai
varēja vienkārši atpūsties. Pēc tam
sekoja trešā konference, pārrunas ma
zajās grupiņās, vakariņas un vakara pasā
kums. Diena beidzās ap desmitiem vakarā.
Katra vasaras sesija man bijusi citāda.
Pirmajā reizē atbraucu mājās mīlestības
piepildīta, evaņģelizējot piedzīvoju Svētā
Gara darbību un uzzināju, ka, tikai kļūstot
par mācekli, esi nobriedis kristietis.
Šogad sesijas moto bija “Manas prob

lēmas ir Jēzus problēmas, lai Viņš tiek ar
tām galā!” Un man bija jātiek galā kopā ar
Jēzu, pārvarot neveiksmi, aizvainojumu,
skumjas. Ļoti patika konferences. Lasījām
Mateja evaņģēliju, klausījāmies teikto par
finansēm, darbu, kristīgu vīru, sievu un
bērnu. Ļoti uzrunāja slavēšanas va
kars Aglonas bazilikā, brāļu un
māsu liecības, jautrais vakars.
Vēl viens skolas noteikums –
sesijas laikā kā upurdāvanu
Dievam veltām mobilos tele
fonus, atdodam tos grupu va
dītājiem. Nekādu citu rūpju, tikai
izdzīvot to, ko dod priesteri, kalpo
tāji, brāļi un māsas!
Katru vakaru nodziedājām skolas him
nu: „Marija, Pasaules Karaliene,/ Marija,
Baznīcas Māte,/ Esam ar Tevi, Atceramies
Tevi, / Esam nomodā, Esam nomodā.”
Aicinu ikvienu pievienoties Marijas
skolas vasaras, rudens, ziemas un pava
sara sesijām!
Mārīte Indriksone
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Draudzes pastorālā apmeklēšana

ARHIBĪSKAPA ZBIGŅEVA VIZITĀCIJA MADONĀ
11. jūlijā Madonas katoļu draudzē vie
sojās arhibīskaps metropolīts Zbigņevs
Stankevičs.
Vizitācija tika organizēta galvenokārt
saistībā ar Madonas baznīcas remon
ta projektu, lai iepazīstinātu ar ēkas at
jaunošanas ieceri.
Kā pagaidu būvei
1934. gadā celta
jai Madonas Kris
tus Karaļa Romas
katoļu
baznīcai
nepieciešama pār
būve, un draudze
ziedo līdzekļus šim
mērķim, aicinot arī
sabiedrību atsauk
ties labdarībai.

ka cilvēka galvenais uzdevums ir nokļūt
Debesīs. Kā apgalvo svētie un daudzi mis
tiķi, tā ir vislielākā laime. Priekšnojautu
par to daļa cilvēku ir piedzīvojusi lūgšanu
laikā, kad izjusta Dieva klātbūtne, iekšējs
miers, brīvība – kaut kas no Debesu lai
mes. Līdzīgi ir tad,
kad piedzīvojam
dabas skaistumu
vai mākslas un
mūzikas pārdzīvo
jumu. Aristotelis ir
teicis, ka mūzikas
galvenais
uzde
vums ir cilvēkos iz
raisīt katarsi – šķīs
tīšanos, laimes un
atbrīvošanās pār
dzīvojumu. Tāpat
Stiprinājuma vārdi
īpašu mīlestības
Vizitācija iesā
uzplūdu vai katar
kās ar Svēto Misi.
si piedzīvo iemīlē
– Braucot pie Kopā ar Madonas katoļu draudzes
jušies un laulātie
jums, gribēju pa prāvestu Māri Ozoliņu Svēto Misi celebrē
ļaudis. Nosauktajā
da
līties, kas šajā arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs
ir klātesoša dieviš
grūtajā pandēmi Stankevičs (no labās).
ķā dzirksts, atblāz
jas laikā, kas ilgst
ma no tā, kas mūs
jau pusotru gadu, ir svarīgs kristiešiem, – gaida Dievā, kur būs piesātinājums, bet
uzsvēra arhibīskaps. – Būtiskais ir pateikts nebūs pārsātinājuma, jo Dievs nav izsme
Svēto Rakstu šodienas lasījumos. Mums ļams. Tāpēc grūtību brīžos varam lūkoties
dota ikviena garīgā svētība Debesu lietās. uz Kungu. Kā kristiešiem mums dota ga
Cilvēka galvenais uzdevums nav dzīvē ie rīgā svētība caur Jēzu Kristu, un pirmais
kārtot labāko ligzdiņu virs šīs zemes un solis uz svētību ir grēku nožēla. Cilvēkam
tajā dzīvot. Mēs neesam mūžīgi, ikvienam iekšējs nemiers parasti ir tad, ja viņš ir sa
kādreiz no šīs zemes dzīves būs jāaiziet. grēkojis. Ar to arī jāsāk – ar atgriešanos
Protams, tas nenozīmē, ka nebūtu jāgādā un grēku izsūdzēšanu.
par ģimeni, par tās uzturēšanu, – tas jāda
ra apzinīgi, bet tā nevar būt noteicošākā Mīli Dievu un tuvāko!
lieta.
– Nākamais punkts, kā nokļūt Debesīs,
ir būt svētiem un nevainojamiem mīlestī
Pārdomas par būtisko
bā uz Dievu un tuvāko, – atgādināja augs
Zbigņevs Stankevičs citēja savu tais viesis. – Gudrība ir tanī, ka Jēzus krus
priekšgājēju kardinālu Jāni Pujatu: – Viņa ta upurim ir saistība ar mūsu grēkiem un
Eminence kardināls vienmēr mīl atkārtot, atbrīvošanu no tiem.
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„Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem.”
Turpinājumā draudzes pārstāvjiem,
kas bija nobrieduši Svētā Gara stiprināju
mam, arhibīskaps izdalīja Iestiprināšanas
sakramentu. Un ikvienam klātesošajam
adresēja jautājumu, vai dzīve izmainījās
pēc tam, kad Iestiprināšanas sakramentu
saņēma katrs no mums? Vai likām lietā šo
Dieva pilnvarojumu un dāvanu? Ja nekas
dzīvē neizmainījās, dāvātais talants būs
ierakts zemē…
Arhibīskapa vērtējums
Vizītes noslēgumā Zbigņevs Stanke
vičs pakavējās sarunās ar draudzes pado
mi, īpaši uzklausot arhitekta Jāņa Liepiņa
redzējumu saistībā ar baznīcas pārbūvi.

– Izjūta ir ļoti laba, – pēc tikšanās teica
viesis. – Projektā esat spējuši dabūt maksi
mumu, kas šobrīd nepieciešams. Saglabā
jot vēsturisko, vienlaicīgi šai mantojumā
vēlaties attīstīt un ielikt moderno gan teh
noloģiju ziņā, gan pieejas ziņā kopumā.
Baznīca tiks paplašināta esošajās robežās,
ceļot telpu uz augšu, līdz ar to iegūstot pa
pildu vietas. Dodu svētību šim projektam!
Inese Elsiņa,
Agra Veckalniņa foto
Ziedojumu konts, uz kuru aicinām
pārskaitīt savu artavu:
LV19UNLA0095132107450, ar norādi –
Madonas katoļu baznīcas pārbūvei.

SVĒTĀ JĀZEPA FIGŪRA CEĻO
Šogad Gulbenes draudzē ir aktivitā
te – katru nedēļu kāda ģimene uz mājām
var paņemt svētā Jāzepa figūru, lūgties
tās klātbūtnē, pēc tam atnest uz baznīcu.
Reiz vēroju, kā figūra aizceļo uz vienām
mājām, citā – uz vēl kādām. Man
arī gribējās, lai svētā Jāzepa fi
gūra nonāk manās mājās. Kad
paskatījos, cik daudz cilvēku
baznīcā, pie sevis nodomā
ju: „Uz vasaras beigām var
būt izdosies.” Tā domu atstā
ju.
Tā kā šis ir svētajam Jāze
pam veltīts gads, uzrunāju Emīli
ju no Līgo, vai pēc Rožukroņa varētu
palūgties kādu lūgšanu arī svētajam Jāze
pam? No gada sākuma kopīgi lūdzamies:
„Svētais Jāzep, tavas lūgšanas spēks
dara, ka visgrūtākās lietas, tev uzticētas,
kļūst viegli izpildāmas! Ļoti lūdzam tevi –
uzlūko mūs mūsu pašreizējās vajadzībās
un steidzies mums palīgā, mierini mūs
mūsu skumjās, bailēs, rūpēs un sāpēs, at
tālini no mums draudošās briesmas, ņem

savā aizstāvībā mūsu dzīvi, mūsu māju un
visu, ko uzticam tavai varenajai aizbild
niecībai! Svētais Jāzep, mūsu ģimenes
tēvs un aizbildni, rūpējies par mums!
Āmen!”
Pienāca svētdiena, kad atkal kāds
no draudzes varēja paņemt
svētā Jāzepa figūru. Priesteris
Pāvils jautāja: „Kura ģimene
šoreiz ņems figūru?” Jutu
dīvainu iekņudēšanos sirdī.
Skatījos apkārt, vai kāds no
draudzes celsies, lai dotos
pēc figūras, bet neviens ne
kustējās. Sapratu, ka tiku sirdī
uzrunāta, cēlos un gāju. Biju laimīga.
Pirms figūras saņemšanas par mani un
manu ģimeni lūdzās visi, kuri piedalījās
Euharistijā.
Domājot par nedēļu, kad mājās vieso
jās svētā Jāzepa figūra, sirdī joprojām ie
skanas prieks. Pateicība Dievam par šo
skaisto nedēļu kopā ar svēto!
Aivita Skalbe
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Starptautiska sadarbība

LITURĢISKĀS MŪZIKAS DARBNĪCAS LIEPĀJĀ
Šovasar Liepājā īstenotajās liturģiskās
mūzikas darbnīcās “Jēzu, uzticos Tev!” pie
dalījās arī dekanāta draudžu pārstāvji (at
tēlā). Liecības par piedzīvoto aicinām lasīt
turpinājumā.
Sintija Paegle: – Darbnīcās piedalījos
pirmo reizi, un,
domājot par do
šanos uz Lie
pāju, manī mita
satraukums, jo
sveša bija gan
Liepāja,
gan
brauciena mēr
ķis, gan lielākā
daļa iesaistīto
cilvēku. Tomēr
tik ļoti viegli sa
kārtojās jautāju
mi, kas saistīti
ar mājiniekiem,
ka sapratu –
Dievs devis brīvību ļauties tam, ko Viņš sa
gatavojis.
28. jūnijā devāmies ceļā, slavējot Dievu,
lūdzot un priecājoties par brīnišķīgo laiku.
Darbnīcu dienas bija ļoti intensīvas,
piepildītas ar mēģinājumiem Liepājas
Svētā Dominika Romas katoļu baznīcā,
ierakstiem kultūras namā “Wiktorija” un
koncertu Rīgas Sv. Franciska Romas katoļu
baznīcā.
Galvenais sasniedzamais rezultāts bija
studijā ierakstīts koncerts audio formātā,
ko pārraidīt radio, kā arī dziesmu grāmatas
“Deus caritas est” prezentācija. Darbnīcas
vadīja mūzikas autors, poļu komponists un
diriģents Pāvels Bembeneks, kurš ar savu
apbrīnojamo vitalitāti un cilvēkmīlestību
nedēļas laikā no svešu cilvēku kopuma iz
veidoja kori.
Ceturtdienas vakarā saņēmām vēl vie
nu dāvanu – tikšanos ar ērģelnieci Ilzi Tom
soni Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē, kur
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Ilze pastāstīja ne tikai par dievnama vēstu
ri, bet arī piesēdināja pie ērģelēm un pa
rādīja, kas tām “vēderā”. Cik apbrīnojams
mūzikas instruments ir ērģeles, ar to ne
skaitāmajām stabuļu rindām! Sirdi sasildīja
arī nejaušā tikšanās ar luterāņu Liepājas
bīskapu Han
su
Martinu
Jensonu, kurš
kādreiz kalpoja
Madonā. Ērģe
ļu apskati ar
neslēptu sajūs
mu piedzīvoja
arī komponists
Pāvels Bembe
neks.
Visām die
nām cauri vijās
slavas
dzies
mas, humors
un savstarpējs
sirds siltums. Kā jau Vidzemes augstienes
iedzīvotāji, steidzām izmantot iespēju būt
pie jūras – peldoties, baudot sauli, un pat
uz Dienvidu mola akmeņiem, slavējot Die
vu.
Darbnīcu nedēļas laikā atkal pārliecinā
jos, cik gan daudz pārsteidzoša skaistuma
Dievs ienes mūsu dzīvēs, ja, Viņa aicinā
ti, uz priekšu dodamies ar atvērtu sirdi!
Paldies par kopā būšanu Inesei, Inārai un
priesterim Pāvilam Kamolam, draudzei par
lūgšanām, busiņu un par atbalstu – prāves
tam Mārim.
Priesteris Pāvils: – Arī man atkal bija
dots piedalīties liturģiskās mūzikas darbnī
cās. Un atkal kā neparasts brīnums šķita,
ka no tik dažādiem, pat dažreiz savstarpēji
nepazīstamiem cilvēkiem tika izveidots
koris, caur kuru izskanēja ne tikai četrbal
sīgie, skaistie kora dziedājumi, bet visiem
bija iespēja pagaršot siržu vienotību, atbal
stu dzīves cīņai par vērtībām un paša Dieva

„Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi.”
pieskārienu, kas darbojās diriģentā Pāvilā,
mūsos, mūsu talantos, kopīgās ticības pa
matā un sajūsmā par mūzikas skaistumu.
Otra lieta, kas uzrunāja, bija sirds spon
tanitāte, kas grib ar pārējiem satikties un
dziedāt. It kā ar kora mēģinājumiem un tik
laba līmeņa kora dziesmām vēl būtu par
maz. Bet tā notiek, jo cilvēka sirdi nevar
aizpildīt kaut visskaistākās pasaules dzies
mas vai skaņdarbi. Tādēļ gribas būt saziņā
ar otru – runāties, pastaigāties, pabaudīt
jūru, kā arī slavēt ar ukulelēm un balsi.
Viena slavēšanas pieredze bija īpaša, kad
vairāki cilvēki dziedājām un spēlējām mola
galā. Pateicība Dievam par šo laiku, kom
ponistu un diriģentu Pāvilu, kā arī katru no
mums!

Pāvils Kamola
Sirds mūzikas darbnīca
Klusuma stihijas
sulīgā varavīksne
un Iemiesotā Vārda
vismaigākie pieskārieni
pielūgsmes dziesmai...
Akordu šūpošanās
jaukie pakāpieni
un solo balss
neparastā garšviela
no Viņa sirds...
Draudzes baznīcā
un sētas pagalmā,
Liepājas molā un visā pasaulē
mana mūzika…

JUBILEJU SAGAIDA JAUNĀ VEIDOLĀ
Alūksnes Svētā Bo
nifācija Romas katoļu
baznīca 20 gadu jubi
leju sagaidīja ar baz
nīcas interjera pilnīgu
redizainu. No samērā
minimālistiska iekšpu
ses izskata tā pārtapusi
līdz nepazīšanai un nu
tajā var sajust Baroka,
Bizantijas un modernis
ma laikmetu ietekmi. Šī
ir pirmā baznīca Latvijā
ar jaunu biktskrēsla jeb
grēksūdzes kabineta ri
sinājumu.
Veic kā diplomdarbu
Alūksnes baznīcas
redizainu veica Rīgas
Mākslas un mediju teh
nikuma Koka mākslas un metālmākslas
nodaļas audzēkņi kā savu diplomdarbu
nodaļas vadītāja Arvīda Verzas vadībā.
Viņi guva apjomīgas zināšanas sakrāla
jā mākslā un tās arī izmantoja. A. Verzas

vadībā 20 gadu garumā
ir veikti vairāk nekā 50
Latvijas dievnamu redi
zaina projekti. “Šī varē
tu būt 56. baznīca, kurā
veicām darbus,” atkāj
A. Verza un piebilst, ka
modernajam cilvēkam
vienmēr interesē, kurš
ir lietu autors, taču sa
vulaik cilvēki lietas radī
ja lietu kārtības dēļ, un
tieši darbiem bija jārunā
cilvēku vietā.
Īss posms apjomīgam
darbam
“Aiz savas gara un
finansiālās nabadzības
sev apkārt esam izvei
dojuši pelēcību un vienā
brīdī esam ar to sākuši lepoties – redz,
esam tie ziemeļnieki, kuriem kas grezns
un ornamentāls ir lieka dekorativitāte.
Tajā pašā laikā runājam par to, ka baznīca
ir Dieva nams, Dieva templis,” par arhitek
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Baznīcas iekštelpas pārvērtība

„Nāciet šurp, jūs, bērni, un uzklausiet mani!”

tūras un interjera tendencēm teic A. Verza. krēsls uz ritentiņiem. Mūsdienās prieste
Izvēloties redizaina idejas Alūksnes baznī ris sniedz tādus pakalpojumus, kurus lai
cai, tika ņemts vērā baznīcā jau veidotais cīgā dzīvē cilvēki meklē pie psihologiem.
arhitektūras stils. “Ar prāvestu Ingaru Step Tieši tādēļ nav pieļaujams, ka grēksūdzē
kānu tika runāts par to, ka jaunajam dizai teikto var sadzirdēt kāds no malas,” uz
nam jābūt svētsvinīgam, lai tam līdzi nāktu sver A. Verza. “Šāds biktskrēsls ļauj iz
emocionālā
slodze.
vairīties no formālas
Sākām pētīt baznīcas
grēku nožēlas, kurā
arhitektūru un, lai arī
draudzes locekļi, bai
baznīca celta laikme
doties, ka kāds tuvāk
tīgās arhitektūras sti
stāvošs cilvēks var
lā, ir ietekmējusies no
dzirdēt viņu sakāmo,
aizgājušo laiku stiliem,
izvairās no detaļām
jo baznīca būvēta
vai neatklājas pilnī
krusta formā un tajā ir
bā.”
saglabātas Bizantijas
Telpas dizains tuvina
arhitektūras iezīmes.
noslēpumam
Tās, protams, ir mik
“Ticība, manuprāt,
roskopiskā izpausmē,
ir mistika lieta. Dievs
bet tās ir, un, veido
lielā mērā ir jokdaris,
jot dizaina projektu,
jo Viņš taču varētu
vēlējāmies
apjausto
parādīties pie debe
pastiprināt,”
stāsta
sīm un teikt: “Ai, jūs
A. Verza. Pasniedzējs
grēcinieki!”, taču Viņš
atgādina, ka ar savu
tā nedara. Viņš ļauj
mantojumu atstājam
mums ticēt bez pirk
vēstījumu nākamajām
sta kratīšanas. Jau vai
paaudzēm par to, cik
rāk nekā 2000 gadu
esam spēcīgi mākslā,
cilvēki strīdas, un vie
amatniecībā un kultū
“Nereti šķiet, ka lielveikalu
ni saka, ka tās ir pasa
ras jomā, tādēļ ir sva
rīgi atstāt uzrunājošu
noformējums ir svētsvinīgāks kas, bet citi, ka dzīves
realitāte. Manuprāt,
mantojumu.
par dažu labu dievnamu, un ticība ir vērtīga lieta,
Īpaši soli un
tam tā nevajadzētu būt.”
kurai pievērsties. Tie
biktskrēsls
ši mistikā noslēpuma
Rīgas Mākslas un
dēļ dievnamam arī jā
(Arvīds Verza)
mediju
tehnikuma
atšķiras no citām tel
audzēkņi ir veidojuši
pām. Baznīcas inter
mēbeles dažādiem Latvijas dievnamiem. jeram ir jāpastiprina netveramais,” uzsver
Alūksnes dievnams ir trešais, kurā ievie A. Verza.
toti inovatīvi izvelkamie koka soli. Tie ļauj
Alūksnes katoļu baznīca tagad ļauj
rast dažādus risinājumus un mainīt to ga sajust šo noslēpumu, Dieva tuvumu, par
rumu attiecīgi cilvēku skaitam.
kuru kaut reizi dzīvē aizdomājas ikviens
“Alūksnes dievnams ir pirmais, kurā cilvēks.
Diāna Lozko,
izveidots īpašs biktskrēsls ar pietāti uz
autores foto
privātumu. Tajā ir skaņas absorbenti un

IESTĀJAS PAR PRIESTERU PASTĀVĒŠANU
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24. jūlijā Smiltenes baznīcā, kas veltīta
svētajam Jāzepam (attēlā), ieradās Vidze
mes draudžu pārstāvji, kuri ik dienas lū
dzas par priesteriem, konsekrētajām per
sonām un jauniem paaicinājumiem.
To, ka par garīgo kārtu jālūdzas,
pierāda šodienas realitāte – vai
rāki garīdznieki Latvijā no kal
pošanas ir aizgājuši, savukārt
Garīgajā seminārā iestājas sa
līdzinoši mazs skaits jaunekļu.
– Rožukroņa novennas lū
dzēju šūniņu veido četri cilvēki.
Jau esošajām šūnām šobrīd pie
vienojusies jauna, ko veidojam mēs
no Gulbenes, – vēsta Veneranda Šuļja.
– Tikšanās Smiltenē bija brīnišķīga. Svētā
Mise, agape, dalīšanās, iepazīšanās, pēc
tam slavēšana, pateicība un adorācija. Ļoti
žēl to, kuri neieradās, nesaņēma Dieva lie

lo pieskārienu katra sirdij. Mani uzrunāja
priestera Pāvila no Polijas atbraukušo ve
cāku, īpaši tēva liecība. Šādas atklāsmes
ikvienu dara labāku. Tās aicina būt iejūtīgā
kiem vienam pret otru it visā.
Arī vietējie Smiltenes cilvēki,
kas piedalījās Rožukroņa lūdzē
ju sanāksmē, jūtas gandarīti.
Tikšanās dalībniece raksta:
– Dažreiz es aizdomājos par
tiem, kas uz šādām tikšanās
reizēm neatnāk, neatbrauc –
cik daudz viņi palaiž garām,
nedzird labo vēsti, dalīšanos, kas
tik ļoti bagātina labestībā, patiesībā
un mīlestībā. Tā ir liela Dieva žēlastība un
svētība visam tālākajam ceļam, mūsu kal
pojumam, Dieva un cilvēku iepazīšanai.
Sagatavoja Inese Elsiņa

MADONIEŠI SVĒTCEĻOJUMĀ UZ AGLONU
Svētceļojumā uz Aglonu, kur augustā
tradicionāli notiek Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas svētki, 7. au
gustā dosies svētceļnieki no Madonas ka
toļu draudzes. Ceļā dosies 50 dalībnieki –
ģimenes ar bērniem, jaunieši, brieduma
gadu cilvēki un seniori. Grupā pieteikušies
arī pārstāvji no citām draudzēm.

Svētceļojuma garīgais vadītājs ir pries
teris Māris Ozoliņš, svētceļojuma tēma –
„Ticēt. Cerēt. Mīlēt”. Maršruts vedīs uz
Kalna skolu, Barkavu, Stabulniekiem, Fei
maņiem, Aglonu. Paredzēta arī tuksneša
diena Feimaņos, bet Aglonā svētceļnieku
grupa ieies 13. augustā.
Inese Elsiņa

SVĒTCEĻOJUMĀ DODAS GULBENES DRAUDZE
3. augustā svētceļojumu uz Aglonu
kopā ar draudzes priesteri Pāvilu iesāka
grupa no Gulbenes. Grupā pieteikušies 20
dalībnieki, tajā skaitā seši bērni vecumā no
9 līdz 13 gadiem. Būs kādi, kas pavadīs ceļā
visu laiku, daži pievienosies uz pāris die
nām, un būs arī tādi, kas brauks ar automa

šīnu, lai vajadzības gadījumā varētu sniegt
atbalstu ceļa grūtībās. Maršruts izplānots
cauri Balviem, Gaigalavai un Riebiņiem,
bet 9. augustā Rikavā paredzēta atpūtas
diena. Aglonā grupa nonāks 13. augustā.
Diāna Strupka, grupas organizatore
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Praktiska rīcība

„Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu.”

CEĻOJUMS PA BĪBELĒ MINĒTAJIEM KALNIEM
UZDEVUMS BRĪVAJIEM BRĪŽIEM
“Lai arī kalni atkāptos un pakalni
sakustētos, bet Mana žēlastība
neatkāpsies no tevis un Mana
miera derība nešķobīsies,
saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs.” (Jes 54,10)
Šoreiz uzdevums būs par
Bībelē pieminētajiem kalniem,
kas saistīti ar dažādiem Svēta
jos Rakstos aprakstītajiem notiku
miem šajos kalnos.

15. augusts

8. augusts

Lasi tabulā aprakstīto notikumu un
savieno to ar vietu, kur šis gadī
jums notika.
Bībelē kalni minēti vairāk nekā
500 reižu. Jēzus un Bībelē ap
rakstītās personas ļoti bieži iz
vēlējās kalnus sarunai ar Dievu.
Turpini savu ceļojumu Bībelē un
nepagursti, to izzinot!
Palmīra Gailīte

1.

Kalns, uz kura apstājās šķirsts, kurā no plūdiem
izglābās Mozus un viņa ģimene. (1 Mz 8,4)

Sinaja kalns

2.

Kalns, kurā Dievs aicināja Mozu, lai pateiktu viņam ko
svarīgu. (2 Mz 19,20)

Eļļas kalns

3.

Vieta, kur Dievs pārbaudīja Ābrahama ticību. (1 Mz
22,2)

Eļļas kalns

4.

Kalns, uz kura Elija lika Ahabam pulcināt Izraēlu un
elku dievu praviešus. (1 Ķēn. 18, 42)

Golgatas pakalns

5.

Vieta, kur Jēzus lūdzās kopā ar mācekļiem pirms Viņu
sita krustā. (Lk 22,39)

Eļļas kalns

6.

Vieta, kur Jēzus nomira par visu cilvēku grēkiem. (Mk
15,22)

Eļļas kalns

7.

Kalns, uz kura Salamans iesāka celt Tā Kunga namu
Jeruzalemē. (2 Laiku 3,1)

Morijas zeme

8.

Pēc Jēzus uzņemšanas Debesīs mācekļi atgriezās
Jeruzalemē no …….. kalna. (Ap d 1,12)

Ararata kalns

9.

Vieta, no kuras Jēzus skaidro mācekļiem par Viņa
otrreizējo atnākšanu. (Mt 24,2)

Karmela kalns

10.

Dienā Jēzus bija Templī un mācīja, bet nakšņoja uz …..
kalna. (Lk 21,37)

Morijas kalns
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Svētdienas Evaņģēlijs

(J 6, 41-51)

(Lk 1,39-56)
22. augusts

(J 6, 55.60-69)

29. augusts

(Mk 7, 1-8a.14-15.21-23)
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Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte
LŪGŠANA PAR AICINĀJUMIEM
Debesu Tēvs, dod, lai
mēs katrs, vienoti Kristus
Miesā, kalpotu ar tām dāvanām, ko esam saņēmuši.
Mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus Tu esi aicinājis uz
priesterību un uz konsekrēto dzīvi, drosmīgi atbild Tavai gribai!
Sūti strādniekus savā lielajā pļaujas laukā, lai Evaņ-

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)

ģēlijs aizvien tiek sludināts,
lai nabagi netiek aizmirsti
un izslēgti no mīlestības
kopības, lai cietēji saņem
mierinājumu un lai Tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar
Sakramentiem.
Mēs lūdzam to Jēzus
Kristus, Tava Dēla vārdā.
Āmen.

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

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.
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