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“Kad sasniegsim vīra briedumu,
Kristus pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim
mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi
katram mācības vējam cilvēku viltīgajā spēlē,
ar kuru tie ievilina maldos.”
(sal. Ef 4, 13b-14)

Priestera vēstule

KRISTUS KARALIS JOPROJĀM SIRDĪ
Kristus Karaļa svētki ir Madonas drau
dzes titulsvētki. Joprojām tuvu sirdij ir
kalpošanas laiks Madonā. Pilsētā, kur
esmu šobrīd, kalpoju Jēzus Sirds baznīcā,
un abi šie svētki ir dziļi saistīti. Lūgšana,
veltīšanās Vissvētākajai Jēzus Sirdij ir vel
tīšanās
Kristum
Karalim. Par šīs
lūgšanas noskaitī
šanu Kristus Karaļa
svētkos tiek piedā
vātas atlaidas.
Siguldā Kristus
Karaļa svētkus šo
gad gribam atzī
mēt īpaši. Jau va
sarā uz laika zīmju
atpazīšanu drau
dzē pulcējās pa
storālā komanda.
Analizējām galve
nās problēmas un
meklējām
zāles.
Nolēmām sevišķu
uzmanību pievērst
tam, lai cilvēki ar prieku veltītu laiku Die
vam. Daudzi ir gatavi privātai garīgai iz
augsmei, bet tas ir par maz, vajag laiku
atrast arī draudzes kopienai. Kā pirmais
solis ir nepieciešamība nolikt savas dzī
ves centrā Jēzu. To var veikt ar žestu, ka
apliecinām – Jēzus ir manas dzīves Kara
lis!
Kristus Karaļa svētkos būs iespēja at
nākt uz baznīcu, parakstīt apliecinājumu
un atstāt to pie Kristus Karaļa tēla. Esmu
sagatavojis vēstuli draudzes locekļiem,
un sūtņi to iznēsā uz mājām. Pirms tam
meklēju Kristus Karaļa statuju. Zināju baz
nīcu, kur šāda statuja ir, bet to vest neva
rēja. Tad arhibīskaps iedeva Kristus Karaļa
bildi no Vjetnamas perlamutra inkrustā
cijā. Zīmējums ir līdzīgs altārgleznai Ma
donā, bet tā ir inkrustācija no gliemežvā
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kiem. Šo skaisto roku darbu novietosim
Siguldas baznīcā, un jebkurš varēs nākt
un pasludināt Jēzu par savas dzīves Ka
rali. Ceru, ka Madonas dekanāta draudžu
ticīgajiem arī to svarīgi atzīt.
To akceptējusi Jaunava Marija, kura iz
vēlējās Jēzum kal
pot ne tikai kā Bēr
nam, bet kalpot kā
Karalim. Dievmāti
saucam par Kara
lieni, un Rožukroņa
mēnesī Siguldā iz
veidojām Dievmā
tes kapelu, uz kuru
aicinājām cilvēkus
uzlūkot Mariju un
Jēzu. Skulptūrā Jē
zus parādīts kā
bērns Marijas ro
kās, bet Viņš ir arī
Karalis, jo rokās tur
pasauli.
Pirms
septi
ņiem gadiem vie
sojos Holandē, un tur redzēju piemēru,
kā darbojas Marijas kapela. Tajā nav Vis
svētākā Sakramenta, bet var nākt lūgties,
nolikt svecīti, un nevajag nepārtraukti būt
klātesošam cilvēkam. Uz Siguldas baznī
cas jubileju ieradās pilsētas mērs, un tā
bija viņa ideja kapelai izmantot stikla na
miņu Siguldas stacijas laukumā.
Atsaucoties uz adorācijas kapelas
izveides pieredzi Madonā, tas izdevās.
Ceram, ka šis mēģinājums būs devis la
bus augļus un varēsim atvērt kapelu pa
stāvīgai lietošanai. Aicinu ikvienu atrast
līdzekļus, kā ticību izplatīt pandēmijas
ierobežojumos! Atrast veidu, kā varam
pieaugt ticībā un kā liecināt par to citiem
arī Adventa laikā.
Priesteris
Rihards Rasnacis

„Sniedziet taisnīgus upurus, un ceriet uz Kungu”

BĒRNA SMAIDS IR SAULES PIELIETS DIMANTS
Nākamajā gadā būs desmit gadi, kopš
esmu draugos ar bērniem Cesvainē un
kalpoju Grašu bērnu ciematā. Milzīgs
prieks redzēt, kā bērni ir izauguši, mainī
jušies. Siltums no mīlestības, ko saņemu.
Prieks par Dieva žēlastību – spēju viņus
mīlēt.
Viens no kal
pojuma veidiem ir
sagatavot bērnus
Kristību, Gandarī
šanas un Vissvē
tākā Sakramenta
saņemšanai. Otrs –
organizēt pasāku
mus ar radošām
darbnīcām,
izzi
nošām takām un
viesmāksliniekiem.
Reizēm arī sagādāt
dāvanas – ne tikai
Ziemassvētkos, lai,
saņemot tās, pārsteiguma smaids būtu jo
lielāks. Esmu iepazinusi tik daudzu labu
cilvēku, ar kuru sirdīm esam kalpojuši
kopā. Paldies!
Bērna smaids izrotā pasauli kā krāšņs
dimants, kurš zaigo saulē. Galvenais ir to
ievērot, jo pasaulīgās rūpes, pienākumi
un steiga var aiznest garām sejiņai, kura
gaida Tavu smaidu. Gaida lielo samīļoša
nos. Gaida uzrunu: – Kā Tev iet?
Pasaules „grabažas” sakās būt sva
rīgākas par Dzīvības un Mīlestības spē
ku – dārgākas, stilīgākas, firmīgākas, ar
diplomiem apbalvotākas un noteicošā
kas. Meli! Šodien, kad vairāk nekā jebkad
domājam par Dzīvības svētumu un Mīles
tības alkām, varam skaidri sajust patieso
un svarīgo dzīves upes plūdumā. Patieso,
ko Debesu Tēvs tik skaidri nosauc: “Es –
dzīvība un mīlestība! Tu pats to ņemt ne
vari!”. Saudzēsim savas un bērnu sirdis

no stresa, nemiera un baiļu važām, kurās
pasaule vēlas mūs saslēgt. Atslēga tikt
vaļā no tā ir ticība, mīlestība, lūgšana,
dalīšanās, mierināšana, uzmundrināšana,
smaids – un baiļu važas krīt.
Vienmēr, kopš iemīlēju Dievu, ik die
nas un katru ne
dēļu
piedomāju,
vai esmu kalpojusi
Dievam un cilvē
kiem šodien? Man
tas ir svarīgi – kon
krētā diena, nevis
ceļš uz svētumu
rīt. Zinot cilvēcisko
dabu, rītdiena var
nekad nepienākt.
Katram kristietim
jādomā par šodie
nu, kā vari celt Die
va valstību pašlaik.
Kā vari izpalīdzēt
brālim? Ko Dievs man lūdz palīdzēt Viņam
šodien?
Domāju, ka brāļi un māsas pārāk maz
reizēm novērtē savas mīlošās un ticīgās
sirds lūgšanas spēku. Pārāk maz uzticas
mīlestībai, kura nāk no sirds un vienīgā
spēj darīt patiesus Dieva brīnumus un
piepildīt Dieva Žēlastības šeit uz zemes.
Arī es esmu bloķējusi sirds lūgšanas.
Dievs iemācīja, ka jālūdz tajā brīdī, kad
sirds saka, nevis tikai speciālos brīžos,
kurus esmu ieplānojusi. Jālūdz, jāizsāp un
jāraud par brāli un māsu, kad uzzini viņa
nelaimi, sāpi, grūtumu un ciešanu nastu.
Uzreiz, šajā mirklī! Nenovērtēsim savas
sirdis pārāk zemu, tās spēj glābt, piecelt
un dziedināt Dieva mīlestības spēkā! Lūg
simies! Āmen.
Cesvaines draudzes katehēte
Inese Zīle
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Rožukroņa apcere

PĀRKĀPJOT MŪŽĪBAS SLIEKSNI
Dārgie Kristū, svētceļotāji ceļā uz De
besīm! Iepriekšējā rakstā (avīzes oktobra
numurā) „pakustinājām” Jēzus augšām
celšanās noslēpumu kā pamatu pamatu.
Bez tā mēs būtu „tie nožēlojamākie starp
visiem cilvēkiem” (1 Kor 15, 19). Ieiešana
šajā milzīgajā noslēpumā tomēr notika
citādāk, nekā sastapšanās
ar Jēzu iepriekš, kur skaid
ri, atklāti un publiski Viņš
sludināja par Savu Tēvu un
Viņa mīlestību uz mums;
citādāk, nekā kāds varētu
saņemt jūtamu, pamanā
mu Jēzus pieskārienu un
dziedināšanu; citādāk, nekā
kādai personai (dažreiz pat
pūlim) bija redzami brīnu
mi, piemēram, maizes pa
vairošana, brīnumaina zveja, zivs mutē
atrasta monēta vai arī Kānas noslēpums.
Iepriekš pieminējām, ka Jēzus augšām
celšanās būtiski atšķīrās no piecelšanās
no miroņiem, jo tā bija ieiešana mūžīgajā
dzīvē, dievišķās pasaules dimensijā, nevis
ceļš atpakaļ pie dzīves virs šīs zemes. Tā
pēc Kristus augšāmcelšanās notikumam
nav liecinieku. Viņš pārkāpa nāves slieks
ni un „iegāja ne rokām celtā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad
parādītos par mums Dieva vaiga priekšā”
(Ebr 9, 24), ne cilvēku priekšā.
Ar smaidu var teikt, ka, ja kāds gri
bētu meklēt augšāmcelšanās lieciniekus
un tiem jautāt, ko viņi redzēja, tad drīzāk
būtu jājautā eņģeļiem, kuri, skatoties „no
otras puses”, varēja redzēt Kristu ejam
nāvei cauri un ieejam Debesīs pie Tēva.
Tomēr teiktais nav tikai izdomāts smaids
vai kāda bērnišķīga fantāzija – līdzīgi jau
sen domāja daži Baznīcas svētie, balsto
ties uz Dieva Vārdu. Svētā Gregorija no
Nisas (335 ≈395) rakstos atrodam tekstu,
kura virziens, interpretējot 24. psalmu,

4

ir Jēzus augšāmcelšanās. Šis lasījums ir
Breviārā, Lasījumu stundā, Lieldienu sep
tītajā svētdienā.
Sv. Gregorijs no Nisas saka, ka psalma
autors garīgā vīzijā nostājās Debesu sar
gu un cilvēku sargeņģeļu vidū un atklāja
viņu dziedātos vārdus. Proti, pēc Iemie
sošanās, kad Jēzus atgrie
zās Debesīs ar pieņemto
cilvēcisko dabu, Viņš uzreiz
netika atpazīts. Tas ir tā
pēc, ka Jēzus uzvilka mūsu
dzīves netīrās drēbes (Viņa
drēbes bija sarkanas no cil
vēku grēkiem). Tādēļ pēc
Kristu pavadošo eņģeļu
teiktā: „Paceliet, Prinči, savus vārtus un celieties, jūs
mūžīgās durvis, un Godības
Ķēniņš ieies!” (sal. Ps 24, 7). Debesu eņģe
ļi–sargi jautā: „Kas ir šis godības ķēniņš?”
(turpat 24, 8). Viņi piemin Kristu kā stipru
un varenu cīņā pret cilvēka ienaidnieku –
velnu un to, kas apgāž nāves valdīšanu,
un pēc šī mūžīgā cilvēces ienaidnieka
izdeldēšanas Kristus ieved visus savējos
brīvībā un mierā. Tāpēc eņģeļi atbild:
„Godības Ķēniņš ir Tas Kungs, stiprs un
spēcīgs; Tas Kungs varens cīņā.” (turpat
24, 8) Un vēl tālāk: „Tas ir varens Kungs,
kas tagad visu pārvalda; kuram it visā ir
pirmā vieta; kurš visu atjaunoja sākotnējā
stāvoklī. Tas Kungs Cebaots, tas ir šis godības ķēniņš!” (turpat 24, 10)
Kāpēc ir vērts sastapties ar šo domu?
Rožukroņa noslēpumā pārdomājot Jēzus
Kristus augšāmcelšanos, mēs tādējādi uz
notikušo varam paskatīties it kā no divām
pusēm: no šīs zemes un no Debesu aug
stumiem. Tas var palīdzēt iztēloties, cik
augšāmcelšanās bija nopietns notikums
gan cilvēkiem, gan Debesu iemītniekiem,
visiem eņģeļiem. Varam padziļināt sapra
šanu, ka visi toreizējie un tagadējie no

„Tu iedevi prieku manā sirdī, lielāku nekā vīna un kviešu pārpilnībā”
tikumi, kā arī vēl gaidāmā nākotne, kuru
veidosim, notiek Dievā! Tādā veidā šis Ro
žukroņa noslēpums var aizvest pie slave
nā sv. Pāvila teiktā: „…jo Viņā (Dievā) mēs
dzīvojam un kustamies, un esam, kā arī
daži jūsu dzejnieki sacījuši: Mēs arī esam
Viņa cilts.” (Apd 17, 28)
Šī patiesība „noņem” izbrīnu par to,
ka Jēzus „tik viegli” varēja pārkāpt nā
ves slieksni, lai ieietu Sava Tēva godībā,
kā arī varēja bez problēmām ieiet tur,
„kur bija sapulcējušies mācekļi un kur
(…) durvis, bija aizslēgtas” (J 20, 19). Šis
noslēpums pastiprina pārliecību: ka viss
notiek Dievā; nav kādas „dzelzs robežas”
vai kāda nepārkāpjama bezdibeņa starp
šo zemi un Debesu realitāti. Tad arī cits
sv. Pāvila teiktas izklausās tik ļoti pašsa
protami: „Neviens no mums nedzīvo sev,
un neviens nemirst sev. Ja tad mēs dzīvojam, dzīvojam Kungam, ja mirstam, mirstam Kungam. Tātad, vai mēs dzīvojam,
vai mirstam, mēs piederam Kungam.”
(Rom 14, 7-8)
Pieredze par Debesu un šīs zemes
dzīves vienotību cilvēkiem bija dota jau
pirms Kristus augšāmcelšanās. Kas notika
Tabora kalna noslēpumā? Tur taču nav ro
bežas starp dzīvi virs šīs zemes un Debe
sīm. Evaņģēlija liecībā lasām: „Viņš ņēma
līdzi Pēteri un Jēkabu, un Jāni un uzkāpa
kalnā, lai lūgtu Dievu. Un kad Viņš lūdza
Dievu, Viņa sejas izskats kļuva citāds, un
Viņa apģērbs tapa balts un staroja. Un,
lūk, divi vīri sarunājās ar Viņu; tie bija Mozus un Elijs. Viņi parādījās godībā; un tie
runāja par Viņa gala norisi, ko Viņš piepildīs Jeruzalemē.” (Lk 9, 28-31) Bija redzams
Jēzus dievišķais gods, klātesoši bija tie,
kurus esam pieraduši saukt par mirušiem,
bet tie ir dzīvi Dieva Valstībā, klātesoši
bija cilvēki, kas vēl dzīvoja virs šīs zemes,
un klātesošs bija pats Debesu Tēvs, jo bija
dzirdāma Tēva balss, sakot: “Šis ir mans
mīļais Dēls, Viņu klausiet!” (Lk 9, 35)
Meditējot Rožukronī Jēzus augšām
celšanās notikumu, varam domāt par

savu dzīvi un jautāt, ar cik lielu apziņu
par to, ka mana dzīve notiek Dieva, eņģe
ļu un svēto acu priekšā, es veidoju savu
ikdienu? Kādā veidā uztveru nāvi? Vai tā
ir kā „dzelzs mūris”; baiļu dzeloņdrāts,
nevēlams brīdis; nezināma, miglaina, bet
neizbēgama realitāte? Vai tomēr saprotu,
ka tā ir Debesu dārza „dzīvais žogs”; vārti,
caur kuriem ieejam Debesu Valstības „pa
galmā”; aizkars, ko pārplēsa Jēzus Asinis,
lai es vispār cerētu ieiet Debesīs (sal. Ebr
6, 19-20; 10, 19-20)?
Marij, arī Tu palīdzi mums skaidri re
dzēt savas dzīves galamērķi Debesīs. Tu
esi mums paraugs, ka, pateicoties Tava
Dēla augšāmcelšanai, nāve ir tikai pakā
piens ceļā uz Debesīm. Lai Svētais Gars
palīdz paturēt prātā un sirdī to, cik skaisti
par Tavu dzīves noslēgumu māca Baznī
ca: „Visbeidzot, kad bezvainīgā Jaunava
[Marija] (…) bija piepildījusi savu zemes
dzīvi, Viņa ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesu godībā. (…) Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs ir vienreizēja līdzdalība viņas Dēla augšāmcelšanās
noslēpumā un augšāmcelšanās baudīšana pirms citiem kristiešiem.” (KBK 966)
Lai Dievs svētī mūsu ticības augšām
celšanai ceļu: †
Priesteris Pāvils Kamola
Pāvils Kamola

NOMIERINĀŠANA
Viss iznīcināts!
Nav pilnīgi nekā!
Taču neraudi!
“Nekā” ir uzticēts.
Nomira Rokās.
Celsies tev…
Un Viņa Vējš
piepildīs buras.
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Saruna ar draudzes pārstāvi

„Kungs mani izklausīs, kad Viņu piesaukšu”

PRIESTERĪBA (PRIESTERIS) DZIMST ĢIMENĒ
Kādā lietainā trešdienas rītā kopā ar
Palmīru apciemojām Gulbenes draudzes
pārstāvi Mariju Kravali (attēlā). Baudot
saimnieces ievākto medu ar sviestu, kas
iegūts no kaimiņienes dotā krējuma, un
iemalkojot kafiju, aicināju 85 gadus veco
sievieti dalīties atmi
ņās par laiku, kad vis
pirms brālis Antons
un vēlāk pašas trīs dēli
kļuva par priesteriem.
Ar lepnumu un rūpēm
par brāli
Antons
mācījās
Aussalas pamatskolā,
tad Baltinavā un pēc
tam Viļakas vidusskolā.
Man bija 12–14 gadu,
kad ar mammu aizve
du ēdamo uz Viļaku.
Kādi 30 km no mūsu
mājām bija tā skola. Un
tad viņš tur piecus ga
dus mācījās. Apmetās pie attālas radinie
ces Agates, kura dzīvoja 3 km no skolas.
Katru dienu uz priekšu un atpakaļ tos 3 km
gāja.
Reizēm vakaros slepeni apmeklēja
klosteri, lai parunātos ar mūkiem. Skolu
beidzot, mamma sataisīja visu, kas līdzi jā
ņem un aizveda uz Abreni, kur bija stacija,
kas iet taisni uz Rīgu. Laikā, kad brālis mā
cījās Rīgas Garīgajā seminārā, nomira tēvs.
Lai nopelnītu naudu un palīdzētu brālim
studijās, sāku braukāt uz Ļeņingradu (ta
gad Sanktpēterburga), kur varēja pārdot
gan ābolus, dzērvenes, gan dziju. Man tas
bija pagodinājums, ka varu palīdzēt brālim
un arī gribēju, lai viņš par priesteri mācās.
Vēlāk, kad izmācījās, vienmēr pie viņa vai
nu ar velosipēdu braucu, vai kājām. Reiz
bija vadmala jānogādā uz Bērzpili, kur brā
lis kalpoja. Man iedeva lakatiņu tādu smu

6

ku. Sākumā uz velosipēda uzliku to maisu,
a pa sniegu nevar pabraukt, tad liku uz
pleciem un laidos kājām. Mēroju visus tos
trīsdesmit kilometrus ar smago 10 kg sai
ni. Liels tas rullis, smaga tā vadmala. Gāju,
gāju – tak jauna meičkiņa un domāju, ka
tik kāds neierauga,
ka stāvu. Kad neviens
neredzēja, tad drusku
atpūtos un tos 30 aiz
gāju. Atpakaļ – brāls
saka – es tevi nelaidī
šu kājām. Viņš dabū
ja pie mežsarga ļoti
skaistu melni – zirgs
kā bilde, lāso vien.
Un tad mani aizveda,
i pats pie mammas at
brauca.
Vai brāļa ietekmē
dēli izvēlējās
priesterību?
Kad brālim to jau
tāja, Antons atbildēja, ka neuzņemtos
tādu atbildību, ka viņš aicinājis vai mudi
nājis, nekā viņš nav teicis, nekā. Vienkārši
viņi paši izdomāja, un tā arī bija. Pirmais
bija Andris. Viņš mūzikas skolu beidza, tur
visu ko, un tad viņš dienestā bija, mēs ar
meitu braucām uz Čerņaghovsku Ukrainā.
Tad viņš ilgi mācījās tajā Francijā. Un mēs
ar Mārīti atkal pa Jauno gadu bijām aiz
braukušas.

Ar vīru laulāja brālis
Ar vīru Antonu laulājāmies Kārsavā.
Brālis laulāja. Viņš noorganizēja mašīnas,
ar ko aizbraukt uz manām dzimtajām mā
jām Aussalā. Tas notika 1966. gada 9. mai
jā Uzvaras dienā, otrā dienā vajadzēja būt
darbā. No Balviem negāja autobuss, līdz
Litenei tas atveda, pagriezās uz Alūksni un
aizgāja. A mēs tālāk ar kājām, kāds ar moto
ciklu drusku paveda. Tak ar lielām mokām
atkūlāmies līdz mājām. Antons apsēdās un
aizmiga. A es domāju, sak, ka jau viņam nāk
miegs, es pa taisno pa Raiņa ielu uz Viestu
riem, uz savu dzīvokli. A tur jau stāv tante
ar zirgu priekšā, viņai sivēns slims. Aizgāju
augšā pārģērbties un sēdāmies abas divas
un lēnītiņām braucām ar to zirdziņu. Kad
atbraucām atpakaļ, jau jāiet uz darbu un
jāizliekas, ka nekur nekas nav bijis.
Kā tas ir – būt trīs priesteru mātei?
Esmu un viss! Tas man neko neizsaka.
Tādi mēs esam, un tādi viņi ir iznākuši, un
tur nekā nevar ne pielikt, ne atņemt. Andris
dažas dienas pēc atgriešanās no dienesta
saka: “Mamma, aizvedīsi mani uz staciju uz
vilcienu? Ap trijiem četriem rītā iet vilciens.”
Es saku: “Tak aizvedīšu, kāpēc ta nē?” No
pirka viņš plašķi, tādu melnu, saģērbās, ko
tur paņēma līdzi, un es viņu aizvedu uz sta

ciju taisni uz tiem pulkstens trijiem. Un tad
sāka mācīties. Cik gadus tur nomācījās, un
tad jau brauca uz Franciju. Kad bija iesvē
tības svētki, mūs uzaicināja – Mārīti, mani
uz to Franciju! Un mēs aizbraucām, bija ļoti,
ļoti skaisti! Labs laiks, Jaunais gads, un tur
vēl ziedēja puķītes! Mēs toreiz braucām un
braucām – Tulūza, Marsaļa un Nica! Semi
nārs iedeva mašīnu un pat ēdamo iedeva
līdzi. Ļoti skaisti bija, jauki!
Lai dzimtu aicinājums...
Tagad citi laiki, cita tā visa darīšana.
Redz, kā var tā apmētāt visu ar dubļiem. Kā
pa TV teica, ka Francijā jau vairs nav nevie
na priestera, ka visi slikti. Tas ir aplam! Ka
varētu to tā pasacīt, ka nav viss tā, kā runā.
To vajadzētu izdomāt, kā to pasacīt. Tagad
iznāk, ka tajā Francijā vairs neviena pries
tera nav, kas būtu godīgs un kārtīgs. Nu tā
ir bezkaunība! Bet redzi, kāda tur viņiem tā
politika tiem priesteriem: “Jā, Dievs arī pa
cieta visu, kas tik gāja pār Viņa galvu!” Un
viņi neturas pretī. Bet es teiktu, ka vajag tu
rēties, ka tā nedrīkst! Negatīvā informācija
aizvaino cilvēkus. Ir tak tie, kas ir klostera
cilvēki, kas visu mūžu veltījuši Dievam, un,
ja viņus šitā aplej, tas ir šausmīgi. Nevar ar
vienu mērauklu visus paņemt un nomērīt.
Ginta Ābeltiņa

Māsa un brāļi
Draudzīgi, ļoti draudzīgi – kā cimds ar
roku. Mēs tā auguši, nekādas tādas atšķi
rības, šķiršanās vai nepatikas nav bijis, jo
es esmu tā augusi un tā tālāk visa ģime
ne. Tādi esam. Esam latgaļi. Nevar nekad
vidzemniekus salīdzināt ar Latgali, nevar.
Mēs esam ieauguši ticībā, jo senči jau bi
juši tādi ticīgi.

Marija Kravale jaunībā un viņas atvases (no kreisās): Ainārs, Andris, Juris, Ilmārs, Mārīte.

7

Ekumeniska aktivitāte

„Jel nodrebiet un negrēkojiet, pārdomājiet savās sirdīs”

DEJAS MEDITĀCIJĀ IEPAZĪTĀ PIEREDZE
Rudenī, vēl pirms stingrajiem ierobežo
jumiem Kalna skolā māsa Diāna Cērmane
OP vadīja sakrālo deju nodarbības. Mado
nas draudzi apmācībās pārstāvēja septi
ņas dalībnieces. Pamatkursa apmācība
kopumā notika piecu semināru ietvaros,
apgūstot dejas me
ditācijas pamatus,
tai skaitā iemaņas
kontemplācijā
un
Svēto Rakstu stu
dijās, noteiktu deju
skaitu un muzikālā
materiāla avotus.
Deja kā lūgšana,
dejā piedzīvojot, ka
Dievs pats lūdzas
mūsos.
Ineta Resne:
– Sajust blakus Tavu
plecu, Tavu silto
plaukstu manā plaukstā, draugs! Solis āt
rāks, solis lēnāks, rokas viegli ceļas augšā,
lejā. Soļi vijas un savijas: aplis, spirāle, alfa
un omega. Kā man Tevi sajust, kā man Tevi
sadzirdēt, mans Kungs un Dievs? Soļi, pus
soļi, ātrāk, lēnāk, pagrieziens… Kungs, mans
Dievs, kur Tu esi? Vai tajā smaržīgajā svecē
apļa vidū, vai rozes pumpurā, kas kautrīgi
veras vaļā? Aizveru acis, robežas zūd. Un tad
jau sajūtu Tevi, sajūtu draugu pieskārienā,
iztēlē redzu Tevi krusta zīmē, ko veido ma
nas rokas, elpoju vienā ritmā ar Tevi, mans
Kungs. Rokas satiekas un šķiras, kājas izdejo
prieku un skumjas. Nāc, nokratīsim smagu
mu, kā karavīri pēc smagas cīņas, lūgsimies,
kā mātes lūdz par saviem karā aizgājušiem
dēliem! Ar Saules deju, Gaismas lūgšanu
un citām izdejosim prieku par pavasari, kas
atnāks atkal pilns smieklu un līksmes! Uz
cerību spārniem uzlieku šo brīnišķo mirkli,
kad caur deju varu tikties ar Tevi, Kungs! Uz
cerību spārniem, ka varēsim atkal tikties, lai
dejotu mūžīgo deju tur, debesīs!
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Danute Vēze: – Ļoti pieķēros māsas
Diānas izteiktajai domai, ka Deju meditā
cija ir arī kā sabiedrības modelis, kur kat
ram dejotājam ir sava loma. Tad šajā sa
karā pamanīju, ka reti kad nekļūdos, un tā
vietā, lai kaut ko risinātu, piespiestos vai
vairāk trenētos, es
paļaujos uz citiem
vai uz to, ka deja
drīz beigsies un
kļūdas vairs nebūs
redzamas, nebūs
aktuālas.
Mārīte Kampāne: – Tas bija brīniš
ķīgi skaists piedzī
vojums. Tik daudz
pozitīvu emociju, jo
tā jau nav tikai deja.
Protams, varējām
baudīt kustību, mū
ziku, mieru un klusumu. Mācīties paļau
ties uz sava ķermeņa atmiņu un izdzīvot
sievišķību caur deju. Taču būtībā stāsts ir
par satikšanos ar līdzcilvēku, skolotāju, kā
arī ar sevi un Dievu, jo dejas apļa centrā
tika novietota svece kā simbols Gaismai.
Un svarīgi bija saglabāt skatienu uz šo
centru, arī caur dažādiem tekstiem nokļūt
vēl dziļākās pārdomās un aizdomāties, kā
Evaņģēlija vārds sasaucas ar manas dzī
ves notikumiem. Ļoti priecājos, ka šim
stāstam būs turpinājums.
Kā uzsvēra māsa Diāna, dejas meditā
cijas prakse attīsta vērīgumu, cieņpilnu
attieksmi un pilnveido kustības garīgo
dimensiju. Skolotāji, sociālie darbinieki,
psihologi, kustību un mūzikas terapeiti,
draudžu darbinieki var lietot dejas medi
tāciju un tās elementus savās darba, kal
pošanas vietās un brīvprātīgo darbā.
Inese Elsiņa

JĀZEPA FIGŪRA ROSINA PĀRDOMAS
Oktobra nedēļā bija prieks vēl dziļāk
stiprināt saikni ar svēto Jāzepu, pieņemot
viņa statueti uz mājām.
Šis ir trauksmains, neparedzams un
nozīmīgu pārmaiņu laiks gan pasaulē,
gan Latvijā, gan manā dzīvē. Sākas jauns
dzīves posms un māc neziņa,
vai ejam pa Dievam tīkamu
ceļu, vai izdarām pareizās iz
vēles un kādas būs katra rīcī
bas sekas. Bailēs par nākotni
nereti pazūd šodiena. Tāpēc
pateicība Dievam, ka caur
svēto Jāzepu man tika atgādi
nāts: “Šī ir tā diena, ko Kungs
devis, gavilējiet un līksmojiet
šodien!” (Ps 118, 24) Ja nedzī
vošu Dieva priekā un mīlestībā
šodien, tad rūpēs par nākotni
varu pazaudēt ne tikai sevi,
bet arī Augstāko.
Dievs ir devis katru dienu,
un tā jādzīvo gavilējot un līks
mojot, neaizmirstot, ka tieši
šodien jācenšas darīt svarī
gais, neatliekot to uz rītdienu.
Liecība par Dieva mīles
tības pieskārienu ir ļoti intī
ma, trausla un neizsargāta no
laicīgās pasaules. No lepnuma pateikt
nepareizi, izklausīties muļķīgi. Tomēr vē
los pastāstīt par savu “īso” lūgšanu, ko
Dievs uzskatāmi padarīja par manu stip
ro cietoksni. Ejot uz darbu, katru rītu lū
dzos “Tēvs mūsu”, “Esi sveicināta Marija”,
“Gods lai ir Tēvam”, “Marija, bez grēka
ieņemtā…”, “Mans Jēzu…”. Lūdzos ar pār
liecību – ja šīs lūgšanas ir Rožukronī, tad
tām kopā ir liels spēks. Un par to pārlie
cinājos, kad laiku atpakaļ izdzīvoju ļaunā
klātbūtni. Tas pat nebija uzbrukums, tā
bija tikai klātbūtne, bet jau pirmajā reizē
es sastingu. Iekšā viss mutuļoja, nevarēju

ne domāt, ne lūgties. Tad lēnām stingums
atlaidās, bet atmiņas par briesmīgo sajū
tu palika. Tas noderēja, kad nāca otrais
ļaunā apmeklējums. Atkal sastingu un
bija baisi, bet jau biju gatava lūgties. At
rados mājās, sēdēju iekurtas krāsns priek
šā, krāsns durvīm ir stikls, caur
kuru var redzēt uguni. Sāku
savu ikdienas lūgšanu ar “Tēvs
mūsu” un pēkšņi degošajās
oglēs ieraudzīju sarkanu kvē
lojošu čūskas galvu ar dzeloni
un acīm. Turpinot lūgties, vīzi
ja pamazām pazuda. Sapratu,
ka pat tad, kad ļaunums nevar
iekost un ielaist indi, tā klāt
būtne ir nepanesama, un to
var uzveikt tikai ar Dieva žēlas
tību, esot Viņa gaismā.
Smaidam pievienošu liecī
bu par vēl citu reizi. Biju savai
nojusi muguru, sāpēja tā, ka
nevarēju pakustēties. Tomēr
bija jākurina krāsns, pirms tam
jāiznes pelni. Rāpjoties ārā no
gultas, Dievam bēdīgi teicu:
“Mīļais Dievs, es saprotu, ka
Tu vari izšķīdināt vēzi, ārstēt
garīgas vainas, bet ko tu vari
izdarīt kauliem? Neko.” Tā nu, caur sāpēm
kustoties, iznesu spaini ar pelniem un gri
bēju to izbērt grāvī, stāvot uz pašas ledai
nās malas. Kā bēru, tā slīdēju un nokritu
uz muguras. Guļot nodomāju: “Labi, ka
kapuce galvā, pārplīstu kā ķirbis.” Cēlos
augšā un devos uz istabu. Un pēkšņi sa
pratu, ka mugura vairs nesāp, ka kritiens
ir “sakārtojis” mugurkaulu. Man cits nekas
neatlika, kā atvainoties Dievam un apso
līt neaizmirst, ka Viņš patiešām ir visuva
rens! Pateicība Dievam!
Gulbenes draudzes pārstāve
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Tēma pārdomām

„Jūs vīri, cik ilgi būsit cietsirdīgi?”

JAUNIEŠI BAZNĪCAI IR SVARĪGI
21. novembrī, kad Baznīca atzīmē Kris
tus Karaļa svētkus, visā pasaulē diecēzes
līmenī tiek atzīmēta 36. Pasaules Jaunie
šu diena.
Plānots arī, ka Pasaules Jauniešu die
nas notiks 2023. gadā Lisabonā. Pasaules
Jauniešu dienas kā regulārs un organizēts
pasākums ir aizsācies svētā pāves
ta Jāņa Pāvila II pontifikāta laikā,
lai pulcinātu jauniešus no visas
pasaules. Pasaules Jauniešu
dienas nav rezervētas tikai
praktizējošiem ticīgiem ka
toļu jauniešiem, bet tajās var
piedalīties katrs jaunietis, kurš
vēlas iepazīt Dievu un Baznīcu.
Pasaules Jauniešu dienās labi at
spoguļojas Katoliskās baznīcas būtība,
proti, tā ir tik dažāda un daudzšķautņai
na, bet tomēr vienota. Jaunietis var ie
raudzīt, ka Baznīca nav tikai tāda, kādu to
var redzēt savā draudzē, vietējā priestera
sprediķos, svētceļojumā uz Aglonu. Pa
saules Jauniešu dienās plecu pie pleca
sanāk dažādas valstis, kultūras, valodas,
var ieraudzīt dažādus veidus un formas,
kā savu ticību izdzīvo un praktizē jaunieši
citur.
Pasaules Jauniešu dienas ir svētki,
sava veida festivāls, tāpēc līdzās diev
kalpojumiem un ar ticības dzīvi saistītām
nodarbēm caurvijas tīri laicīgi pasākumi,
piemēram, muzeju apmeklējums, teātra
izrādes iestudējums vai parasts basket
bola mačs ar jauniešiem no cita konti
nenta. Tā ir kā dzīva katehēze jauniešiem,
kad ticība nav nekas ierobežojošs vai tikai
kāda piedeva dzīvei, bet tā var un tai va
jadzētu caurstrāvot katru nodarbi, katru
lēmumu. Ticība neliedz būt par mūsdienī
gu, jaunu cilvēku, ticība neatņem prieku,
tieši otrādi – ticība var palīdzēt izvēlēties
prieku, kas nepārvēršas par bēdām.
Jauniešu dienām beidzoties, dalīb
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FILMA “EXODUS: DIEVI UN KARAĻI”

nieki atgriežas mājās, savās draudzēs,
un vairumā gadījumu draudzes dzīve nav
festivāls vai forša ballīte. Ko jaunietim ie
sākt draudzē? Baznīca šo jautājumu īpaši
aktualizējusi, apzinoties, cik nozīmīgs un
izšķirošs ir laiks cilvēka dzīvē, kad tiek likti
pamati lielajai dzīvei un veiktas izvēles ar
tālejošām sekām.
Pirmkārt, Baznīca vēlas, lai jau
nietis pāri visam izvēlas Kristu
un Viņa Evaņģēliju, tāpēc arī
Iestiprināšanas sakraments
parasti tiek saņemts, sākot ar
pusaudža gadiem, kad cilvēks
ne tikai tic, bet arī spēj saprast
un izprast, kam tic. No vienkār
ša klausītāja tad ir jākļūst par slu
dinātāju un liecinieku. Svētā Gara dā
vanas, ko cilvēks saņem Iestiprināšanas
sakramentā, ir vērstas uz ārēju darbību,
proti, lai varētu liecināt pasaulei par Kris
tu – kaut ar bezvārda liecību, ar savu ik
dienas dzīvi.
Liela loma ir katehēzei, kas jaunietim
izgaismo lietu patieso būtību, kas, savu
kārt, sekmē auglīgu sakramentālo dzīvi.
Draudzē būtu jābūt platformai speciāli
jauniešiem, kur tiek sniegta gan intelek
tuāla, gan garīga formācija, kur jaunieši
var pavadīt laiku savā starpā. Šeit liela
loma ir draudzes priesterim vai katehē
tam, kurš paver ceļu jauniešu vakariem,
lūgšanu grupām, slavēšanām, Bībeles
stundām, lekcijām un citām nodarbēm,
kas jaunietim palīdz iesakņoties Kristū un
Viņa Baznīcā.
Draudzei liela dāvana ir katehēts, kurš
spēj runāt jauniešu valodā, mazāk mora
lizē, bet paskaidro un iedvesmo. Pāvests
iedrošina cilvēkus draudzēs nebūt kūt
riem, atsaukties Svētā Gara iedvesmām
un strādāt ar jauniešiem.
Dāvis Ozoliņš

Filmas režisors Ridlijs Skots savā darbā
izmantojis Vecās Derības motīvus.
Filmā attēlota Ēģipte apmēram 1300
gadus p.m.ē., kad bija karaliskā ģime
ne, ēģiptieši un daudz vergu – izraēliešu.
Galvenais filmas varonis Mozus piederēja
pie karaliskās ģimenes, kur viņš bija gan
drīz vienā līmenī ar fara
ona Seti dēlu Ramesesu.
Mozus baudīja ģimenes
privilēģijas un ticēja viņu
dieviem. Abi jaunie vī
rieši bija Ēģiptes armijas
vadītāji, taču faraons pa
manīja, ka Mozum piemīt
īpašas līdera spējas un
stratēģiskas domāšanas
dotības. Pirms nozīmī
gas kaujas faraons abiem
uzdāvināja zobenu – kā
zīmi, ka viņi vienmēr viens
otru aizstāvēs. Pēc fara
ona Seti nāves viņa vietu
ieņēma dēls. Arī Mozus
dzīvē notika izmaiņas, jo
jaunais valdnieks, uzzinot,
ka viņa sirdsbrālis ir ebrejs, izraidīja viņu no
Ēģiptes galvaspilsētas. Klejojot Mozus no
nāca pie citiem ļaudīm, izveidoja ģimeni,
viņa sieva dzemdēja dēlu. Kopdzīves laikā
skaidri izpaudās sievas ticība vienam Die
vam, taču Mozus vēl bija neticīgs.
Reiz, kad vīrietis uzzināja par kalnu, kur
sievas ticība aizliedz tiem kāpt, viņš par
spīti ar aitu bariņu rāpās augstajā virsotnē.
Spēcīgais lietus un akmeņu gāšanās viņu
stipri savainoja, un šajā bezcerīgajā stā
voklī Mozus pirmo reizi sastapās ar Dievu.
Filmā tas ir mazs zēns, kas viņam vēsta, ka
jādodas atpakaļ uz Ēģipti. Ierodoties vietā,
ko tik ilgu laiku uzskatīja par savām mājām,
viņš redz Ēģiptes postu. Jaunais faraons
nežēlīgi izturas pret vergiem. Mozus sle
pus gatavo ebrejus kaujai un bieži dodas

uz kalnu sarunāties ar Dievu. Redzot, ka
Ēģiptē vēl aizvien tiek pielūgti citi dievi un
necienīta Dieva tauta, Ķēniņš viņiem uzsū
ta dažādas nelaimes. Saprotot, ka Dievs,
kam tic Mozus, ir varens un spēcīgs, Ra
mesess izmisumā atļauj visiem vergiem
kopā ar Mozu pamest Ēģipti. Pēc laika viņi
saņem ziņu, ka Ēģiptes ka
raspēks seko.
Pilnīgs
pagrieziena
punkts Mozus ticībā ir brī
dī, kad viņš ar visiem seko
tājiem nonāk pie jūras un
saprot, ka ir nonākuši gūs
tā. Apzinoties, ka ne viņš,
bet Dievs ir varens, ne Mo
zus, bet Dieva varā vien
mēr bijis izglābt šo tautu,
viņš iemet dāvāto zobenu
jūrā. Tas ir simbolisks mirk
lis, kurā Mozus atmet savu
lepnumu, agrāko piederī
bu ēģiptiešiem un apzinās
Dieva varenību. Mozus ie
rauga uguns šautru laiža
mies pāri jūrai un pamana,
ka ūdens līmenis ir krities tik ļoti, lai viņš
savus sekotājus varētu pārvest tai pāri. Uz
pēdām viņiem min ēģiptieši, taču tie visi
nokļūst jūras gūstā. Izglābjoties Mozus do
das pie savas ģimenes. Tur kalnā viņš uz
akmens plāksnēm uzraksta 10 Dieva bauš
ļus, lai ebreji vienmēr atcerētos īstā Vald
nieka un Ķēniņa glābšanu un gribu.
Skatoties atkal jau apzinājos Dieva va
renību un to, ka šodien Dievs ir tikpat stiprs
un cīnās par mums dažādos veidos: cīnās
pret slimībām, ļaunumu, bailēm, neticību
sev un vēl daudzām situācijām, kur bez
Dieva ne nieka nespējam. Izpratu, cik lieli
un neparedzami ir Dieva plāni mūsu dzī
vēm. Debesu Tēvs atkal un atkal pierāda,
ka Viņa žēlastībai nav robežu.
Linda Kaščuka
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Sinodālā ceļa ietvaros

ROŽUKROŅA LŪGŠANA RADIO „LABAIS PELIKĀNS”
Gulbenes draudzē ikviens, kurš vēlē
jās, oktobrī varēja pieslēgties kopīgam
Rožukronim. Adventā to darīsim atkal.
Priesteris Pāvils kā gans, kas savas avis sa
lasa pa visu zemi, vienoja mūs lūgšanai.
Vakari mēneša garumā bija brīnišķīgi. Pa
teicāmies Dievam par dāvāto, lūdzāmies
viens par otru un tuviniekiem. Bijām
daudz – 24 cilvēku no dažādām
vietām tepat Latvijā un ārpus
robežām. Liels prieks par tiem,
kas pieslēdzās no Polijas un
Īrijas. Tas liecina – Rožukro
nis var apvienot ikvienu, lai
kur arī katrs būtu. Lūgšana
mūsu sirdis un prātus pacēla
pretī debesīm, aicināja būt labā
kiem. Liels prieks bija lūgties kopā
ar jauno paaudzi. Lai Svētais Gars uzrunā
katra cilvēka sirdi, lai augam mīlestībā, jo,
kur ir mīlestība, tur ir dievbijība, patiesība,
pazemība, labestība un savstarpēja cieņa.
Veneranda Šuļja
Mēs, kas veidojām Gulbenes draudzes
un ciemiņu Rožukroņa lūgšanu, bijām
dažādi pēc dzīves vietas, vecuma, balss
tembra un pat tautības. Kopā ar visiem
bija priestera Pāvila vecāki no Polijas, un
mūs vienoja vēlēšanās lūgties. Tas bija
svētīgs laiks, kad attālināti, bet sirdī vie
noti pieslēdzāmies Rožukronim. Priesteris
bija padomājis par meditatīvo akcentu –
uz ekrāna tika rādītas katram noslēpu
mam atbilstošas bildes. Cik bagātīga vei
dojās šo attēlu daudzveidība! Rožukronis
ir meditatīva lūgšana, tās laikā pārdomā
jam noslēpumus, vienmēr atrodot kādu
jaunu atziņu. Caur kopīgo lūgšanu izjutu,
cik liels Dieva spēks darbojas tās laikā.
Mani uzrunāja arī dziesmas un to vārdiem
piemērotie attēli lūgšanas izskaņā, kas ie
veda sirds pateicībā Dievam.
Konstance Laicāne
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Lūgšanu pieņemam kā lielu Dieva Žē
lastību. Kā laulātam pārim mums ir sva
rīgs dialogs un piedošana, jo bieži vien
asi pateikti vārdi var ievainot, var radīt
„klusās dienas”. Lai cik katra sirds būtu
pilna rūgtuma, ik vakaru kopā lūdzamies
Rožukroni. Arī kalpošanā „Laulāto Tik
šanās” laikā, ja ir problēmas, neskaidri
jautājumi, atbildi rodam caur Ro
žukroņa lūgšanu. Nesen izslimo
jām Covid-19 un priecājāmies,
ka caur internetu „Labajā Peli
kānā” bija iespēja būt tik dau
dziem kopā. Dieva žēlastībai
nav robežu. Lai Dievmāte un
svētais Jāzeps ir mūsu gaisma
ceļā pie Jēzus! Paldies priesterim
Pāvilam par tikšanos rīkošanu un
mums visiem, kuri iespēju robežās bijām
vienoti.
Jānis un Kristīne Rešņas
Gulbenes Vissvētākā Sakramenta
draudze, izmantojot digitālo platformu
google-meet, ko uztur prāvests Pāvils
Kamola, oktobrī veidoja radio „Labais
Pelikāns” īpašu kalpojumu. Ik vakaru
pulksten deviņos vairāk nekā 20 lietotā
ju saslēdzās Rožukroņa lūgšanā. Lūdzēju
gan bija daudz vairāk, jo no vienas adre
ses pievienojās laulātie pāri, ģimenes un
draugu kopas.
Biju ļoti priecīga pievienoties, jo, tā
pat kā daudzi, vēlējos Rožukroņa mēnesī
īpaši godināt Dievmāti, bet, kā jau teicis
apustulis Pāvils – gars ir stiprs, miesa –
vāja. Vientuļam lūdzējam, ja pieņemts lē
mums ik dienas lūgties noteiktu lūgšanu,
bieži rodas visneiedomājamākie traucē
jumi. Esot iesaistītam kopīgā lūgšanā, šīs
grūtības ir viegli pārvarēt.
Jau pēc neilga laika cilvēki, no kuriem
personiski pazinu divus trīs, kļuva tuvinie
ki; viņu izteiktie nodomi, nožēlas, pateicī

„Kungs, liec pār mums spīdēt Sava vaiga gaismai!”
bas Dievam gan par Latviju un tās cilvē
kiem, gan pašu un radinieku vajadzībām
rada atbalsi sirdī kā man pašai nozīmīgi.
Pēc priestera Pāvila iedrošinājuma pama
zām apceres pirms katra noslēpuma kļu
va aizvien personiskākas, sasaistot Evaņ
ģēlija notikumus ar mūsu un katra dzīves
situāciju. Līdzās Vissvētākajai Jaunavai
Marijai iemācījāmies ieraudzīt viņas svē
to līgavaini un Jēzus audžutēvu – Baznīca
joprojām svin svētajam Jāzepam veltīto
gadu. Iemācījāmies pateikties Dievam
par brīnišķīgo rudeni un pievērst uzma
nību skaistumam, kas ir dabā, mākslā,
un mūzikā. Priesteris Pāvils, kurš pats ir
pazīstams ar mākslinieciskiem talantiem,
rūpējās, lai ik meditāciju iedvesmotu ar
digitāli kopīgotiem Jēzus dzīves ataino
jumiem mākslinieku izpildījumā. Pēc Ro
žukroņa lūgšana turpinājās mūzikā, ko

priesteris piedāvāja noklausīties, pirms
tam noskaņojot uz tālāk dzirdamās garī
gās nozīmes uztveršanu.
Taču vislielāko labumu šī pieredze vēl
tikai varētu dot, ja no tās iedvesmojoties
ticīgie uzņemtos veidot kopīgas lūgša
nas, garīgo kopību un atbalstu digitālajās
platformās, Kunga garā šai grūtajā laikā
uzvarot izolācijas sadrupinošo varu.
Māra Kiope
Ikvakara Rožukroņa lūgšana man sli
mošanas laikā bija veids, kā lūgties tad,
kad galīgi nav ne spēka ne vēlēšanās to
darīt. Kā arī – tikšanās ar draugiem, ar ti
cības brāļiem un māsām, kad patiesībā
negribas ne tikties, ne sarunāties, tomēr
tik nozīmīga ir izjūta, ka visi ir tepat bla
kus.
Ilze Rīdere

ALFA KURSS TIEŠSAISTES FORMĀ
Madonas draudze 28. oktobrī pēc ne
liela pārtraukuma, saprotot, ka cilvēkiem
ir jāpiedāvā iespēja iepazīt kristietības pa
matus, kopā meklēt atbildes uz lielajiem
dzīves jautājumiem, kā arī sagatavoties
kristībām vai laulībām, uzsāka jaunu
Alfa kursa sezonu. Šoreiz to piedā
vājam piedzīvot tiešsaistes for
mātā, uzticoties, ka Dieva žēlas
tībai un mīlestībai nav robežu,
tā joprojām darbojas un uzrunā
cilvēku sirdis arī šādā veidā.
Liels prieks par katru viesi, kurš
atsaucās pamēģināt Alfa kursu kopā
ar draudzi. Šobrīd mums ir 11 dalībnieki,
esam izveidojuši divas mazās grupiņas,
kur katrs var brīvā atmosfērā padalīties
ar pārdomām, pieredzi vai jautājumiem
par konkrētā vakara tēmu. Līdz šim aiz
vadītas trīs nodarbības, kuru laikā pries
teris Māris caur savu pieredzi un liecību
aicināja pārdomāt tēmu „Vai dzīvē ir vēl

kas vairāk?”. Ievadnodarbībā pievienojās
arī daži iepriekšējo Alfa kursu dalībnieki,
lai padalītos ar savu stāstu. Liels paldies
Kristīnei un Vairim, jo dzīvas liecības uz
runā visspēcīgāk. Tiešsaistēs kā lektori
viesojās arī priesteris Rihards, runājot
par tēmu „Kas ir Jēzus?” – tā viņam
pašam no Alfa lekcijām ir tuvākā
nodarbība. Ar dalībniekiem ru
nāja arī priesteris Arnis, palīdzot
izprast krusta noslēpumus no
darbībā „Kāpēc Jēzus nomira?”.
Aicinu tos, kuriem rūp evaņģe
lizācija un dzīva ticības liecība, lūg
ties par Alfa kursa viesiem, komandu un
lektoriem – par Dieva aizsardzību, sirds
atvērtību un ticības dāvanu! Lai Svētais
Gars dāvā iedvesmu un padomu, kā orga
nizēt plānoto nedēļas nogali pandēmijas
apstākļos.
Mārīte Kampāne
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Gaida praktisku rīcību

LŪGŠANU ĶĒDE PAR ĢIMENĒM
„Visa ģimenes dzīve ir žēlsirdīgas “ganības”. Ikviens gādīgi zīmē un raksta otra
dzīvē: “Jūs esat mūsu vēstule, kas ierakstīta
mūsu sirdī...nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva
garu” (pāvests Francisks “Mīlestības līksme”
209. lpp.).
Novembrī 31 brālis un māsa Kristū ap
vienojās lūgšanā par Madonas dekanāta ģi
menēm. Jo ir svarīgi neaizmirst mūsu spēka
un miera Avotu šajā vētrā. Ienirt lūgšanā, lai
nestu visu draudžu ģimeņu sāpes un asaras
Dieva priekšā, lai smeltos no Kristus dieviš
ķās un cilvēciskās mīlestības un nestu to ci
tiem, lai piesauktu Svētās Ģimenes aizbild
niecību par mums.
“Lūgšanu ķēdē par ģimenēm” brālis vai
māsa Kristū lūdzas 1 mēnesi katru dienu.
Lūgšanas:
”Dievs, Tu redzi Madonas dekanāta
(Alūksnes, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaun

„Jo Tu, Kungs, esi vienīgais, kas novieto mani drošībā”

Svētdienas Evaņģēlijs

kals
navas, Lubānas, Madonas un Pļaviņu
draudžu) ģimeņu asaras, ciešanas, grūtības
un viņu garīgo cīņu. Dievs, es visu nolieku
Tavā priekšā. Lūdzu, svētī, apskaidro, sargā,
uzturi, spēcini un dziedini ģimenes.
Tēvs mūsu...Esi sveicināta...Gods lai ir...
Svētā Jāzepa litāniju...Tavā patvērumā...”
Lūgšanu ķēde ilgs līdz nākamā gada
augustam, un tai var pievienoties jebkurā
laikā, izvēloties vienu vai vairākus mēnešus,
kad lūgties. Droši var pieteikties arī uz vēlā
kiem mēnešiem.
Pieteikties var, zvanot pa t. 29906072,
rakstot: jaujeniece@gmail.com vai piesako
ties draudžu interneta lapās, Facebook kon
tos (pieteikšanās anketā).
Lai Dievs svētī un dāvā visas vajadzīgās
žēlastības visām ģimenēm!
Santa Jaujeniece
(J 18, 33b-37)

UZDEVUMS BĪBELES MĪKLU CIENĪTĀJIEM
Aicinu turpināt ceļojumu Bībelē. Šoreiz
kopā ar putniem: gan mājputniem, gan gāj
putniem un nometniekiem.
Katru gadu pirms ziemas daļa putnu lido
uz dienvidiem. Tur viņiem ir silti. Dievs saka
putniem, kad jālido, un parāda ceļu. Tāpat
Viņš vēlas arī mums parādīt ceļu dzīvē.
Papildini Bībeles pantus ar Vārdu bankā minētajiem putniem!
Vārdu banka: apogs, balodis, bezdelīga,
cālīši, dumpis, dzērve, gailis, ērglis, krauk
lis, stārķis, ūbele, vista, zvirbulis.
“Un pēc četrdesmit dienām Noa atvēra
šķirsta logu, ko bija taisījis, un izlaida ….. “
(1 Mz 8,6,7a) “Tad viņš izlaida …… no to vidus, kas bija ar viņu šķirstā, lai vērotu, vai
ūdeņi nav noskrējuši zemes virsū.“ (1 Mz 8, 8)
“Es esmu kā purva ….... tuksnesī, kā ……
drupu kaudzēs.” (Ps 102,7)
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28. novembris

21. novembris

“Pat …… apakš debess zina savu laiku,
un …… un……, un …… ietur savu atnākšanas
laiku, bet Mana tauta nepazīst Tā Kunga tiesas kārtību.” (Jer 8,7)
“Jeruzaleme, Jeruzaleme, tu, kas nokauj
praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas
pie tevis sūtīti! Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus bērnus, kā …… sapulcina
savus …… apakš saviem spārniem, bet jūs
negribējāt.” (Mt 23,37)
“Vai piecus …… nepārdod par divām artavām? Un neviens no tiem nav aizmirsts.“
(Lk 12,6)
“Bet Viņš sacīja: “Es tev saku, Pēteri, ……
šodien vēl nebūs dziedājis, kad tu jau trīsreiz
būsi liedzies, ka tu Mani pazīsti.” (Lk 22, 34)
“Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar
svētīgām dāvanām, tā, ka tava jaunība atjaunojas kā ……” (Ps 103,5)
Palmīra Gailīte

(Lk 21, 25-28.34-36)
5. decembris

(Lk 3, 1-6)

12. decembris

(Lk 3, 10-18)
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Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte
DIEVMĀTES ASIŅAINO ASARU ROŽUKRONIS
Privātai lūgšanai (no dekāntēva Bratuškina pierakstiem)

Krustā sistais Jēzu, nokrītot ceļos pie Tavām
kājām, mēs pazemīgi upurējam Tev Dievmātes
Asiņainās Asaras, kura ar patiesu un līdzjūtības
pilnu mīlestību Tevi pavadīja Krusta ceļa smagajās ciešanās.
Labais Pestītāj, dod mums žēlastību, lai mēs
pareizi saprastu, ko mums saka Tavas Vissvētākās
Mātes Asiņainās Asaras, un tā izpildītu virs zemes
Tavu svēto gribu, ka kļūtu cienīgi mūžam Tevi godināt un slavēt debesīs. Amen.
“Tēvs mūsu …” vietā 1 reizi: Jēzu, uzlūko Asiņainās Asaras Tās, Kura Tevi visvairāk mīlēja virs
zemes un vissirsnīgāk Tevi mīl debesīs.
“Esi sveicināta…” vietā 7reizes: Jēzu uzklausi
mūsu lūgšanas Tavas Vissvētākās Mātes Asiņaino

Asaru dēļ. (Šos abus lūgumus atkārto 7 reizes.)
Tad lūdzas 3 reizes: Jēzu, uzlūko Asiņainās
Asaras Tās, Kura Tevi visvairāk mīlēja virs zemes
un vissirsnīgāk Tevi mīl debesīs.
Beigās: Svētā Marija, mīlestības, ciešanu un
žēlsirdības Māte, mēs Tevi lūdzam, pievieno Savas lūgšanas mūsu lūgšanām, lai Jēzus – Tavs
Dievišķais Dēls, pie Kura mēs steidzamies, uzklausītu tās Savas Mātes Asiņaino Asaru dēļ, un,
dodams mums žēlastību, kuru mēs lūdzam, dāvātu arī mūžīgās dzīves kroni. Amen.
Tavas Asiņainās Asaras, žēlsirdīgā Māte, iznīcinās elles varu. Ar Savu Dievišķo pazemību, ak,
dārgais Jēzu, pasargā visu pasauli no tai draudošajiem maldiem. Āmen.

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 vāka – Ingunas Jankovskas zīmējums.
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Makets: Aina Pidika. Iespiests: SIA „Erante”.
Vēlamais ziedojums par izdevumu, sākot no 0,50 EUR.
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„Radio Marija”; katolis.lv; „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”.

