Madonas dekanāta – Alūksnes, Cesvaines, Ērgļu,
Gulbenes, Jaunkalsnavas, Lubānas, Madonas,
Pļaviņu Romas katoļu draudžu – izdevums
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„Pāri paliek man paredzētais taisnības kronis,
ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, dos man tanī dienā,
un ne tikai man, bet arī tiem, kas mīl Viņa atnākšanu.„
(2 Tim 4, 8)

Priestera vēstule

„Kas To Kungu meklē, tie Viņu slavēs”

VASARASSVĒTKOS PIEDZIMA BAZNĪCA

TRĪSVIENĪBAS SVĒTKUS GAIDOT

Zinām, ka pirms tam bija arī ticīgi jūdi.
Viņi no bērnības bija pieraduši skaitīt
lūgšanas, iet uz templi, ievērot baušļus,
pildīt dažādas reliģiozas lietas. Kāda tad
ir atšķirība starp šiem ticīgajiem un tiem,
kas bija pēc Vasarsvētkiem – Svētā Gara
atnākšanas svētkiem? Pirmie vadījās pēc
likuma, bet viņiem nebija
personisku kontaktu ar
Dzīvo Dievu. Kristiešiem
kopš Vasarsvētku dienas
bija iespēja dzīvot Dzīvā
Dieva klātbūtnē un vadībā, ļaujot Svētā Gara
dāvanām viņos uzplaukt.
Apustuļu darbos mēs
uzskatāmi varam lasīt
par to, kas notika Vasarsvētku dienā un pēc tās.
Piemēram, tur ir daudz
tādu frāžu – „Svētā Gara
pamudināti…”, „Svētais
Gars teica…”, „no Svētā
Gara iedvesmoti un saņēmuši…”. Tātad viņi dzīvoja Dieva Svētā Gara vadītu dzīvi. Tā vairs nebija
kaut kāda viņu dzīve Dieva likuma ietvaros - ko darīt, ko nedarīt…
Bet dzīve laulībā ar Dievu, Viņa vadībā.
Kristiešu dzīve vairs nepiederēja viņiem,
bet Dievam.
Kā ir ar tevi? Kurš apraksts vairāk atbilst tev? Vai tu jau esi no Vecās Derības
pārgājis uz Jauno Derību? Vai tu vari pateikt, ko Dievs tev pēdējā mēneša laikā ir
licis darīt? Kā Viņš tevi ir vadījis? Vai tās
lietas tu pats esi izdomājis vai arī sadzirdējis no Dieva? Uz kurieni Dievs tevi ved?
Pie kā Viņš pašlaik strādā tavā dvēselē?
Dievs ir dzīvs. Viņš grib, lai tu Viņu atklāj, satiec, piedzīvo… Viņš tevi meklē.
Pašlaik lielākā daļa kristiešu paliek
infantilā stāvoklī – dzīvo kā mazi bērni,
dzīvo tikai sev. Viss dzīvē pakārtots MAN.
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Pašlabumam. Un diemžēl pārsvarā tas ir
miesisks un materiāls pašlabums – zems
garīgais līmenis. Šī laika satricinājumi –
pandēmija, karš, rudenī vai ziemas sākumā sekojošais – tas viss ir domāts, lai mēs
pamostos. Lai mēs gribētu izaugt, dzīvot
pēc Dieva prāta – reāla Dzīvā Dieva vadībā ikdienā. Tikai tā varēsim izdzīvot.
Šis laiks ir dots, lai
atjaunotu attiecības ar
Dievu. Mums ir daudz
šķēršļu. Cilvēki mūs ir
pievīluši – grūti uzticēties citiem. Mēs esam
pieraduši dzīvot sevī – ir
maza pieredze dzīvot
īstā vienotībā ar citiem.
Mazvērtība – grūti ieticēt, ka esmu Svētajam
Dievam interesants, vērtīgs, vajadzīgs ne tikai kā
darba instruments, bet
kā personība, ko mīlēt,
kurš patīk.
Dievam ir svarīga
tava sirds – emocijas.
Dievs tās zina – bet, ja tu
neizsaki tās Viņam, tu Viņu tajās neielaid.
Un pats/pati dzīvo tikai virspusē.
Pat neaptveram, kādas bagātības
Dievs mums ir devis! Kristū ir atdots viss.
Debess Valstības bagātības ir atvērtas.
Viss, kas pieder Dievam, pieder arī mums.
Mēs jau tagad varam saņemt no Viņa visu.
Atbrīvošanu, dziedināšanu, mīlestības
pilnību… Viņā visas mūsu problēmas ir
atrisinātas. Kristū ir visu mūsu ilgu piepildījums. Vienotībā ar Viņu mūsu dvēsele
gavilē. Mūsu miesa izkūst no svētlaimes.
Tev tas nav jānopelna, tikai jāpieņem. Vajadzēs piepūli, lai tam ieticētu, to izvēlētos, izdzīvotu… Un ne tikai vienu brīdi, bet
katru dienu. Dievs ilgojas pēc tevis.
Priesteris Arnis Maziļevskis

Mēs sakām, ka esam kristieši un ticam
vienam Dievam, esam monoteisti, bet katru Svēto Misi iesākam ar krusta zīmi, lūdzoties Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara
vārdā. Ko nozīmē ticēt Dievam, kas ir Svētā
Trīsvienība? Daudzi par to neaizdomājas,
sakot, ka tā ir sekundāra lieta, teoloģisks
formulējums, kuram nav
obligāti jāpievērš uzmanība. Tomēr tieši Svētās
Trīsvienības mācība ir
tā, kas atšķir kristīgo ticību no visām citām reliģijām un distancē no
jūdaisma un islāma, kas
ir monoteisma reliģijas.
Mēs varbūt esam dzirdējuši Baznīcā sakām, ka
Svētā Trīsvienība ir noslēpums, kuru nevar un nevajag izprast, jo tas paliek
Dieva paša ziņā.
Baznīcas jaunākā teoloģija tomēr ir aktualizējusi Trīsvienības teoloģiju, kas tika
izstrādāta pirmajos mūsu ēras gadsimtos
Tuvajos Austrumos un apstiprināta Baznīcas Koncilos 4. gs. Trīsvienības mācība
sākotnēji bija nepieciešama, lai apliecinātu Jēzus dievišķību iepretim ariāņu mācībai. To aizstāvēja Svētais Atanāzijs, Nisas
Gregors, bet vēlāk Trīsvienības mācību ar
kristīgo antropoloģiju savienoja arī Maksims Apliecinātājs un Meistars Ekharts.
Kāpēc tāda pēkšņa anamnēze? Tāpēc,
ka Trīsvienības teoloģijai ir tieša un neaizstājama ietekme uz kristieša garīgo dzīvi.
Kā saprast, ka mēs ticam vienam, nevis trīs
Dieviem? Trīsvienības noslēpumu atklāj
pats Dievs, un tas ir Baznīcas ticības apliecinājuma pamatā. Katru svētdienu, apliecinot
ticību, mēs uzsveram, ka ticam Trīsvienīgajam Dievam, kas ir mīlestība.
Ko mums saka ticības apliecinājums?
Vispirms jau to, ka trīs personas nav tā pati
viena persona. Tas nav tikai teoloģisks for-

mulējums, bet mūsu ticības centrālā patiesība un tās būtība (KBK 249). Jau Vecajā Derībā, kad Dievs runā, Viņš nereti sevi
nosauc daudzskaitlī. Jaunajā Derībā Jēzus
tiek tiesāts tieši tāpēc, ka sevi „darīja par
Dievu”. Trīsvienības mācība nav tikai teoloģisks formulējums, jo ir pamatā tam, kā
mēs saprotam Dievu, kas
ir mīlestība. Pirms jebkas
tika radīts, Dievs jau bija
mīlestība sevī, pie tam
pašpietiekama, beznosacījuma mīlestība. Lai
mīlētu, ir jābūt vismaz diviem, bet, ja divi mīl, tad
vienmēr rodas trešais.
Dievs ir viens, bet nav
vientuļš. Dievs ir Tēvs,
Jēzus ir Dēls, un Svētais
Gars ir mīlestība, kas
abus vieno. Svētais Gars
ir Tēvu un Dēlu vienojošā
bezgalīga mijiedarbība. Trīs personas, kas
sevi mīlestībā dāvā viena otrai ar mīlestību,
kurā tās atsakās pilnībā no sevis, lai otrs
būtu. Tāpēc analoģija – Tēvs, Dēls – ir atbilstoša, jo viens bez otra tie neeksistē. Katra šī
persona eksistenci saņem, dodot to otram.
Tēvs neeksistē kā autonoma persona sev,
bet tikai tāpēc, ka ir Dēls, un Svētais Gars ir
tikai tāpēc, ka Tēvs un Dēls mīl viens otru.
Mēs esam radīti pēc Dieva līdzības – kristīgā
antropoloģija, mācība par ģimeni un Baznīcu (KBK 813) ir balstīta atklāsmē par Trīsvienīgo Dievu, kas ir mīlestība. Līdz ar to sabiedrības un Baznīcas, draudzes kopienas
dzīves principi ir balstīti un ir atvasināmi no
Trīsvienības teoloģijas. Mīlestības bauslis,
kuru atklāj Jēzus, ir cilvēka laimes pamatā,
jo tā pildīšana ieved Trīsvienības dzīvē jeb
tās mīlestības apmaiņā. „Pestīšanas gala
mērķis ir radību ieiešana Svetlaimīgās Trīsvienības pilnīgajā vienībā.” (KBK 260)
Priesteris Māris Ozoliņš
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Garīgas pārdomas

BALTS KREKLS UN GALDAUTS
Kuram gan ir sveša šāda lieta: uzklāt
baltu galdautu svētku apstākļos – Kristus dzimšanas dienā, savā vārda dienā,
valsts neatkarības gadadienā, kāzās utt.?
Līdzīgi tam – svētkos uzģērbt baltu kreklu... Bet vai katram bijis dots, to uzlūkot
ar
kontemplatīvu
skatienu, kas sūta pie
dziļākām pārdomām
par dzīves skaistumu un tās bagātību?
Visaugstākajā līmenī
tas var atgādināt par
paša Dieva svētumu
un mūžību. No kurienes šāds pamudinājums?
Ir zināms, ka
tā sauktajā baltajā
gaismā klātesošas ir
visas krāsas. Iespējams, kāds no mums
pat ir piedalījies fizikas zinātnes darbnīcās vai prezentācijās
un to redzējis savām
acīm.
Izmantojot
prizmu (trijstūrim līdzīgu stikla gabalu), no baltas gaismas
var „izlobīt” varavīksnes krāsas un pēc
tam, izmantojot vairākus spoguļus, salikt
tās atpakaļ tā sauktajā baltajā gaismā.
Šo fizisko parādību tverot kā ikonu,
mēs labāk varam balto ieraudzīt kā svētkiem atbilstošu simbolu, jo tas ietver un
atgādina arī par citām skaistajām dzīves
nokrāsām – bagātību, ko svinam savos
vai citu, valsts vai Baznīcas svētkos.
Ikdienā uzmanību nereti pievērš kāda
pavisam konkrēta dzīves „krāsa”– sajūsmas sārtā, uzvaras zilganā, ilgu zaļā,
prieka dzeltenā, skumju un ciešanu violetā (krāsu interpretācija – manā privātā
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piedāvājumā). Tomēr tas nav viss. Visu
neredzam, visu nevaram piedzīvot. Vajag
daudz mūža gadu, lai cilvēks sacītu: „Jau
tik daudz („krāsu”) dzīvē esmu redzējis!”
Tas ir labs iemesls, lai balto izmantotu arī kā atgādinājumu par bagātību, ko
ne vienmēr redzam,
tomēr kura īpašo
izpausmi varam un
gribam svinēt.
Šī ikona ved tālāk. Balts galdauts,
balts krekls nemīl
kļūt aptraipīts. Tad
baltums zaudē, tiek
izkropļots, parādās
„svešas”
krāsas.
Kurš gan nav pieredzējis, ka pēc nepareizi sakomplektēta
apģērba, šīs drēbes
mazgājot, baltais ne
atgriezeniski
vairs
nav balts? Minētais
fakts, uztverts dziļāk, var atgādināt, ka
tur, kur ir tīra sirds,
patiesa stāja, neviltota patiesība, cilvēks svin „pilnu baltumu”, savā ziņā svin pilnību un svētumu.
Tāpēc ticīgajiem ir skaidri saprotams,
ka Baznīcas dzīvē, it īpaši liturģijā, tiek
izmantota tieši šī krāsa. Katoļticīgie tādējādi saistībā ar Dieva neviltoto mīlestību, Viņa svētumu bez mazākā traipa un
saistībā ar Viņa patiesību, kura aptver un
vada visu, uzlūko altāra balto galdautu,
kur tiek celebrēts Jēzus Mīlestības Upuris. Tā ir Svētā Mise; ar priestera un to,
kas kalpo pie altāra, albu vai komžu baltumu un pat pašas Hostijas, kas pēc konsekrācijas Euharistijas laikā kļūst Kunga
Jēzus Kristus Vissvētākā Miesa un Asinis,

„Tam Kungam pieder valstība, Viņš ir valdnieks pār tautām„
Dvēsele un Dievišķība, baltumu.
Noslēgumā var pieminēt vēl kādu lietu. Mūsdienās tik bieži var pamanīt cilvēkus melnā apģērbā, var nesagaidīt viņus
baltā tērpā pie balti klāta galda. Apzinoties, cik grēka piesārņota ir pasaule, cik
ievainotas ir cilvēku sirdis, cik nomāktas
un bezcerības pilnas tās ir pat jauniešiem
un bērniem, par to nav jābrīnās. Ievainots
un grēka „sasmērēts” cilvēks nevalkās
baltu apģērbu, jo viņam daudz grūtāk
ieraudzīt iemeslus svinēšanai. Diemžēl ir
cilvēki, kas vairs nemāk svinēt pat savu
vārda un dzimšanas dienu, kur nu atzīmēt valsts neatkarības, savas laulības vai
priesterības gadadienu; priecāties par
svētdienu, svinēt Lieldienas vai Svētā
Gara nosūtīšanas svētkus...
Tomēr atcerēsimies Vārdu, kas Bībeles vairākās vietās atgādina, ka Dievs
mudina mūs svinēt; Viņš atjauno sirdis
un dod jaunas drēbes. Lai šī atziņa aicina
mūs cīnīties par pareizu sevis, dzīves un
Dieva saprašanu, par sirds šķīstību caur
lūgšanu un izlīgšanas (grēksūdzes) sakramentu! Kā piemēru teiktajam citēsim
Vārdu:
„Un Tas Kungs man ļāva redzēt augsto
priesteri Jozuu stāvam Tā Kunga eņģeļa
priekšā, un sātans stāvēja viņam līdzās pa
labi, lai viņu apsūdzētu. Un Tā Kunga eņģelis teica sātanam: Tas Kungs lai norāj
tevi, sātan! Jā, tiešām, lai liek tev klusēt
Tas Kungs, kas izredzējis Jeruzalemi! Vai
šis vīrs nav no uguns izrauta apdegusi
pagale? Bet Jozuam bija mugurā netīras
drēbes, kad viņš stāvēja eņģeļa priekšā.
Un eņģelis sacīja tiem, kas stāvēja viņa
priekšā: novelciet viņam netīrās drēbes!
– bet Jozuam tas sacīja: redzi, es atņemu
tev tavus grēkus un ietērpju tevi svētku
drānās!” (Zah 3, 1-4); „Un notika, ka pēc
šīs runas pagāja apmēram astoņas dienas; un Viņš (Jēzus) ņēma līdz Pēteri un
Jēkabu, un Jāni un uzkāpa kalnā, lai lūgtu
Dievu. Un kad Viņš lūdza Dievu, Viņa se-

jas izskats kļuva citāds, un Viņa apģērbs
tapa balts un staroja.” (Lk 9, 28-29); „Pēc
tam es redzēju lielu pulku, ko neviens
nevarēja saskaitīt, no visām tautām, ciltīm, tautībām un valodām stāvam troņa
un Jēra priekšā, apģērbtus baltās drānās
un palmām rokās, kas sauca skaļā balsī,
sacīdami: „Slava mūsu Dievam, kas sēd
tronī, un Jēram!” (…) Un viens no sentēviem jautādams sacīja man: „Kas ir tie,
kas tērpti baltās drānās, un no kurienes
viņi nākuši?” Es viņam atbildēju: „Mans
kungs, tu to zini.” Un viņš man sacīja: „Šie
ir tie, kas nākuši no lielajām ciešanām un
savas drānas mazgājuši un tās balinājuši
Jēra asinīs.”” (Atkl 7, 9-10.13-14)
Vai pēc šīm pārdomām arī tev būs
ieradums svētdienās un citos svētkos izmantot baltu kreklu un galdautu?
Priesteris Pāvils Kamola,
Karmels Dževinā, Polija
Pāvils Kamola

BALTUMS
Pasaules drānu apskāvienos
rodama viena piesavināta krāsa
– egoistiska, nežēlīga,
kas nicina izbrīnu un ilgas.
Uz altāra, kur lielāki noslēpumi,
pie ģimenes galda, kur pulcējas cilvēki
– vistīrākais galdauta baltums,
kas atstaro visas dzīves krāsas.
Bet vēl augstāks – Hostijas baltums,
kurā laimes un skumju, sāpju un uzvaru,
dzīves un nāves, visa un nekā,
laika un mūžības krāsu varavīksne.
Nāciet, kāpsim kalnā,
meklējot svētku baltumu!
Un ieiesim konsekrācijā,
lai sasniegtu Debesis!
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Intervija ar garīdznieku

„KĀPŠANA VIRSOTNĒ NE VIENMĒR IR VIEGLA”
Kopš janvāra Cesvaines Vissvētākās
Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas
katoļu baznīcā kalpo priesteris Jānis Vīlaks (attēlā). Paulīniešu ordeņa mūks, kas
iepriekš divdesmit gadus darbojās Skaistkalnes baznīcā. Kopš Pelnu trešdienas tēvs
Jānis apkalpo arī katoļu
draudzi Lubānā.
Saknes – Kurzemes pusē
Garīdznieka
dzimtā
vieta ir Aizpute. Pēc skolas viņš studēja Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijā, iegūstot kokapstrādes speciālista diplomu.
Doma par pievēršanos garīgam darbam dzima, studējot Jelgavā un redzot,
ka daudzi viņa vienaudži
noiet no ceļa – nemācās,
nodzeras. Katoļticību tēvs
Jānis mantojis pa mātes
līniju. Studiju laikā kļuva
jauniešu vadītājs Jelgavas katedrālē, daudz
laika pavadīja, tur piekalpojot.
Garīgais ceļš
Pēc akadēmijas beigšanas Jānis Vīlaks
iestājās Rīgas Katoļu garīgajā seminārā, kur
mācījās gadu. Jau šajā laikā juta aicinājumu saistībā ar mūka dzīvi, un izvēles skats
krita uz paulīniešiem. Paulīniešu ordenis
savu nosaukumu ieguvis no svētā Pāvila
Pirmā Vientuļnieka. Tas ir Dievmātes ordenis, kura pārstāvji kalpo Dievmātes svētvietās. Mūsdienās piektais lielākais paulīniešu
klosteris pasaulē – Jasna Gura – atrodas
Polijā, Čestohovā. Uz to Jānis Vīlaks devās
1994. gadā. Polijā pavadīja septiņus gadus,
kļūstot par mūku un priesteri.
No Čestohovas tika aizsūtīts uz nelielu
ciematiņu, kur gadu mācījās poļu valodu
un strādāja dažādus darbus. Pēc tam stu-

6

dēja Krakovā, Augstākajā Garīgajā seminārā, apgūstot filozofiju, teoloģiju, latīņu,
grieķu, ebreju valodu, runas mākslu.
Kalpojuma uzsākšana
Pēc semināra beigšanas tēvs Jānis vēlējās atgriezties Latvijā. Pirmā
Svētā Mise tika celebrēta
Jelgavā. 2001. gadā bīskaps Antons Justs tēvam
Jānim un tēvam Staņislavam uzticēja Vissvētākās
Jaunavas Marijas Debesīs
Uzņemšanas baznīcas atslēgas Skaistkalnē. Tā ir
otra lielākā svētceļotāju
vieta Latvijā pēc Aglonas.
Kā apliecina garīdznieks, lielāko viņa ikdienas daļu piepilda tikšanās
ar cilvēkiem, kurus viņš
gatavo sakramentiem. Iepriekšējā kalpojuma vietā
izveidojās laba sadarbība
ar Skaistkalnes pašvaldību un vidusskolu.
Skolā tēvs Jānis pasniedza kristīgo mācību, piedalījās pasākumos.
No Skaistkalnes uz Cesvaini

„Viņi nāks un sludinās Viņa taisnību”
Kopīgais un atšķirīgais
– Draudze ir priecīga, ka katru dienu
baznīcā ir Svētā Mise, cilvēku uz to ir vairāk
un vairāk, – turpina tēvs Jānis. – Esmu pamanījis, ka vidzemnieki ir nedaudz citādāki, mums vienam pie otra ir jāpierod. Kaut
valodas ziņā pamanu daudzas atšķirības.
Otra lieta, ko redzu, salīdzinot ar Poliju, kur
studēju, un Zemgali, kur kalpoju, Vidzemē
temps ir nedaudz lēnāks. Te runā lēnāk,
dzied lēnāk, ar mašīnām gan brauc diezgan ātri (smaida). Garīdznieks uzsver, ka
tas, protams, ir sīkums, svarīgākais ir būt
cilvēciskam cilvēkam, savukārt autoritāte
katram ir jānopelna: – Tam vajadzīgs laiks,
nevar atnākt, uzrīkot šovu un iegūt autoritāti. Uz baznīcu nāk izglītoti cilvēki, te nevar izlikties, jābūt dabiskam un atvērtam.
Lai labāk iepazītu cilvēku, svarīgi uzzināt,
kas viņu interesē, kā viņš skatās uz pasauli.
Mana aizraušanās brīvajā laikā ir fotografēšana, esmu atklājis interesantas lietas gan
mikro, gan makro pasaulē. Esmu ierunājies
un Cesvaines kultūras namā atklāsim manu
fotogrāfiju izstādi. Gribu apliecināt, ka caur
skaistumu katra dvēseli uzrunā Dievs. Ir cilvēki, kas, iespējams, neatnāks uz baznīcu,
bet, redzot fotogrāfijas, aizdomāsies par
Dievu, par dabas brīnumiem un kas zina,
varbūt kādu dienu sastapt autoru atnāks
klātienē uz baznīcu.

Pārdomas par ikdienu
Aicināts raksturot Madonas pusi, tēvs
Jānis saka: – Esmu pamanījis, ka Madona
atrodas uz pakalniem. Sanāk, ka katru dienu cilvēks iet vai nu kalnā, vai dodas lejā
uz kādu skaistu ieleju, darbavietu, bērnudārzu, skolu. Tā ir milzīga privilēģija, kam
madonieši varbūt nepievērš uzmanību.
Svarīgākais ir tas, ka tā ir dzīve kustībā.
To, ko cilvēks neierauga, kāpjot lejā, viņš
noteikti pamanīs, ejot augšup. Jēzus ir tas,
kurš vienmēr aicina kāpt virsotnē – būt tur,
kur ir brīnišķīgi, kur ir svētums, cita pasaule. Laiks, ko pavadām baznīcā un lūgšanā,
ir brīdis, kad iespējams atklāt Dieva radīto
skaistumu, visu redzēt caur Jēzus prizmu.
Kad cilvēkā nav grēka, kad no iekšpuses un
ārpuses ir nomazgāti dvēseles logi, viņš pasauli redz tīru, un tieši to Dievs vēlas parādīt. Tāpēc ir svarīgi uzkāpt tai īpašajā kalnā,
ko saucam par Baznīcu. Uzkāpšana virsotnē ne vienmēr ir viegla – ir grūtības, sevis
pārvarēšanas sviedri, bet tas ir to vērts!
Kad esi uzkāpis fiziskajā kalnā, pasaule paveras bezgalīgi skaista. Pārnestā nozīmē
kalns ir katra svētdiena, katras „mazās Lieldienas” – Kunga Augšāmcelšanās diena.
Dievkalpojumā tad ļaujam Jēzum un Marijai
pārveidot sevi, savu ģimeni, lai tā būtu vēl
tīrāka, skaistāka, labāka.
Inese Elsiņa, Inese Zīles foto

– Skaistkalnes baznīca tiešām ir ļoti
skaista, un Dievs uzrunā caur skaistumu, –
uzsver garīdznieks. – Cesvaine arī ir brīnišķīga vieta, varbūt ar laiku Vissvētākās
Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds katoļu
baznīca ar tajā esošo Dievmātes statuju arī
izveidosies par svētceļojumu vietu. Cilvēki
Cesvainē ir atsaucīgi, mums veidojas laba
sadarbība. Jau paspēju tikties ar luterāņu
mācītāju, Cesvaines apvienības pārvaldes
vadītāju, kultūras nama direktori. Turpinu
iepazīt draudzi. Šobrīd paulīniešu liktenis
Latvijā ir uz jautājuma zīmes, ļoti trūkst
garīdznieku. Pasaulē esam 500 paulīnieši,
Latvijā – palikuši vien trīs.
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Notikums draudzē

TIKŠANĀS AR JĒZU SVĒTAJĀ KOMŪNIJĀ
Gulbenes draudzē 24. aprīļa rītā pēc
neatlaidīga darba vairāku mēnešu garumā mūsu bērni – Bernadete, Agrita, Sabīne, Beatrise un Vanesa – tikās ar Jēzu
mīlestības Sakramentā – Pirmajā Svētajā
Komūnijā.
Ko par šo dienu domā
bērni?
Vanesa: – Kad iegāju
baznīcā, redzēju, cik tā bija
skaisti izgreznota, skaisti
smaržoja lilijas, tas man radīja svētku sajūtu, īpaši tāpēc,
ka iepriekšējā dienā kopā ar
Svētdienas skolas skolotāju
palīdzēju uzkopt baznīcu –
slaucīju un mazgāju grīdu.
Bija prieks, ka mamma palīdzēja radīt tik skaistas dekorācijas. Patika gatavot dāvanu mammai un varēju viņu
apsveikt, apskaut. Priecājos
par balto albu un vainadziņu. Svētā Mise
bija skaista, un es pirmo reizi dzīvē pieņēmu Jēzu Svētajā Komūnijā. Mamma bija
stāstījusi, ka tā ir eņģeļu maize un ka pat
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eņģeļi var būt „greizsirdīgi” uz cilvēku, ka
mēs varam pieņemt Jēzu šādā veidā, ka,
ēdot šo eņģeļu maizi, es dzīvošu mūžīgi.
Beatrise: – Biju mazliet uztraukusies,
bet jutos labi. Pirms Svētās Komūnijas
pieņemšanas ļoti gribējās
ēst, bet pēc Komūnijas pieņemšanas izsalkumu vairs
nejutu, jutos paēdusi. Biju
pārsteigta, ka no Tās var
paēst. Kad gājām uz kopīgo
maltīti baznīcas pagrabiņā,
joprojām jutos paēdusi, izsalkumu nejutu.
Sabīne: – Man patika šī
diena. Tas, ka meitenes bija
skaisti tērptas un baznīca
rotāta īpaši šiem svētkiem.
Palmīra ir ļoti jauka un forša
Svētdienas skolas skolotāja.
Agrita: – Izjutu satraukumu, kad bija jāpienes priesterim darba burtnīcas. Jutos
priecīga, kad saņēmu Pirmo Svēto Komūniju! Nedaudz kautrējos, kad bija jānorunā
apsveikuma rindiņa vecākiem.
Bernadete: – Biju tik ļoti laimīga, ka

„Lai par To Kungu stāsta nākamajām paaudzēm”
Jēzus būs ar mani beidzot kopā! Jutos, kā
savā Dzimšanas dienā.
Kā svētku dienu redz vecāki
Beatrises mamma: – Ļoti skaista diena. Īpaša ar to, ka Pirmo Svēto Komūniju
pieņēma bērni, kuru vecāki ir aktīvi draudzes locekļi. Bija sajūta, ka tā ir mūsu (bērnu un viņu ģimeņu) diena, ļoti maz izjutu
pārējo draudzes locekļu klātbūtni.
Sabīnes mamma: – Pie Pirmās Svētās
Komūnijas devās jau mūsu ģimenes trešais bērns, bet tāpat tas bija saviļņojums
līdz asarām. Man kā mammai tā bija līdzi
jušana bērna gaitām Svētdienas skolā, iešanai pirmo reizi pie grēksūdzes un Diev
galda. Patiesi aizkustināja arī draudzes

lūgšanas par mūsu bērniem.
Vanesas mamma: – Lai Dievs ir žēlsirdīgs un bagātīgi atver Savas sirds vārtus
īpaši mūsu bērniem! Lai Dievs viņus svētī
un padara par Savas žēlastības apustuļiem! Pateicamies Tev, Dievs, ka stiprināji
mūs grūtībās un pārbaudījumos, lai nekādi
šķēršļi neatturētu no tuvošanās Tev! Pateicamies katram labas gribas cilvēkam, kurš
palīdzēja sagatavoties šai lielajai dienai!
Pateicamies priesterim Pāvilam par sirds
siltumu un dāsnumu, pacietīgi izskaidrojot Svētos Rakstus! Pateicamies skolotājai
Palmīrai par rūpēm un atbildību, bagātinot bērnu sirdis ar mīlestību uz Dievu!
Ginta Ābeltiņa,
Agritas mamma

VĒLAM STIPRU VESELĪBU JUBILĀREI!
Maijā 90 gadu dzīves jubileju svin Elza
Preise (attēlā) no Madonas katoļu draudzes. Elza dzimusi Barkavas pagasta “Vizbuļu” mājās. Ģimene bija ticīga, pie mājas
atradās krucifikss. Būdama
maza meitene, Elza ar vietējiem kristiešiem maijā
pie krucifiksa piedalījās
dziedājumos
Dievmātei.
Balss meitenei bija laba,
zinājusi nodziedāt četrdesmit dziesmas. Bērnība
pagāja, ganot lopus un
daudz dziedot. Kara laiku
atceras ar asarām acīs. No
15 gadu vecuma sāka strādāt Madonas dārzniecībā,
vēlāk veica arī citus darbus. Vienmēr bija katoļu
ticībā un Dieva patvērumā.
Padomju laikā apprecējās, slepeni salaulājās baznīcā. Ģimenē Elzai ir divi bērni,
pieci mazbērni, pieci mazmazbērni. Visi
ar Elzas gādību mācīti un vesti pie Dieva.
Kā patīkamu notikumu atceras, kā četri

mazbērni – puikas – reizē gāja pie Pirmās
Svētās Komūnijas un, atnākuši mājās,
visi kopā lūdzās Rožukroņa lūgšanu. Elza
daudzus cilvēkus ir mudinājusi uz ticīgu
dzīvi. Veciem, nevarīgiem
ir pieteikusi priestera apmeklējumu. Pirms dažiem
gadiem savās mājās uz
vairākiem mēnešiem deva
vietu draudzes priesterim.
Viņa prot dalīties savā mīlestībā un ar padomu. Vēl
daudz lasa garīgo literatūru, uzklausa Svētās Mises
caur radio. Diena Elzai sākas un beidzas ar lūgšanu un pateicību Dievam.
Dievs prasa trīs vienkāršas
lietas: nākt pie Jēzus, ticēt
brīnumam un likt Viņa rokās visu, kas tev ir.
Mēs, draudze, Elzai vēlam stipru veselību un Svētā Gara klātbūtni.
Veneranda Peļņa
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Garīgais piepildījums

BĪBELES STUNDA AR ZĪMĒŠANU

Nav dzīvākas grāmatas par Bībeli, tās
dziļums ir Dieva dziļums, tā ir kā aka ar
Dzīvo ūdeni, no kura dzerot neslāpst vairs
nekad. Pirms daudziem gadiem dzirdēju
sv. māsas Faustīnes stāstu. Jēzus viņai
bija teicis: „Es vēlos, lai būtu Žēlsirdības
svētki, lai attēls, kuru tu uzgleznosi ar otu,
tiktu svinīgi iesvētīts pirmajā svētdienā
pēc Lieldienām.” Tā sadzirdēju, cik gleznošana ar otu Dievam ir svarīga.
Bībeles stundas var būt dažādas, un
priesteris Pāvils mums piedāvāja vairākus
veidus, kā lūgties ar Bībeli: Dieva Vārda
lasīšana un dalīšanās; diskusija; lūgšana
Vissvētākā Sakramenta priekšā; ar četrām svecēm un ar zīmēšanu. Mani īpaši
uzrunāja Bībeles stunda ar zīmēšanu, jo
māksla manā dzīvē ir kopš bērnības, kad
uzsāku mācīties Gulbenes mākslas skolā,
tāpēc tā ir daļa no manas būtības.
Krāsas un līnijas iedvesmo, tās uzrunā,
ienes mieru un harmoniju, uzdod jautājumus. Šo procesu varu nosaukt par kristīgu meditāciju ar otu, zīmuli, papīru un
Dieva Vārdu, kas nes Svētā Gara augļus
sirdī, prātā un vēlāk gribā, paliek atmiņā
kā ceļazīme, liekot pieņemt patiesus lēmumus. Dieva Vārdu caur simboliem lasīt
ir aizraujoši, un īpaši to izbaudu arī svētceļojumos, kad, ieejot senās baznīcās,
tur atklājas sienu gleznojumi. Tie aizrauj
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elpu, un pavērtu muti varu tvert katru
simbolu un lasīt Dieva Vārdu caur zīmējumiem, ikonām, vitrāžām, mozaīkām.
Kā īpaša prātā palikusi pēdējā Bībeles
stunda ar zīmēšanu, kad lasījām Dieva
Vārdu no Lk 13, 10-17. Sev izrakstīju frāzes,
kas uzrunā: „18 gadu”, „bija saliekta, nespēja pat augšup paskatīties”, „Jēzus ieraudzījis, pieaicināja.., sacīja.., Viņš uzlika
tai rokas”, „iztaisnojās, godināja Dievu.”
Dzirdētais sasaucās ar vairākiem notikumiem manā dzīvē: svētceļojumā uz
Aglonu jau bazilikā pie Dievmātes altāra
viena no sānos esošajām svecēm bija saliekusies, tā varēja izraisīt ugunsgrēku.
To pamanīja mūsu priesteris un sveci iztaisnoja. Redzētais uzdeva jautājumu, kas
ir tās jomas manī, ko Dievs ir iztaisnojis
šī svētceļojuma laikā? No kādiem dzīves
ugunsgrēkiem Viņš mani ir pasargājis?
Otrs – nesen draudzes klusuma rekolekcijās Jēzus Vissvētākā Sakramenta tronī viena no svecēm arī bija saliekusies.
Tas atkal raisīja jautājumu, kas ir saliektā
svece manā dzīvē šodien? Kā trešo atcerējos notikumu Aglonā pirms vairākiem
gadiem, kad mana vecmamma bija dzīva
un viņas mugura bija tik stipri saliekusies,
līdzīgi kā sievietei Rakstu vietā. Viņa staigāja tikai ar kūjiņu, un no Aglonas bazilikas uz mašīnu man vajadzēja viņu aizvest

„Pestī mani no lauvas rīkles, no mežonīgo vēršu ragiem!”
pa sānu vārtiem. Devāmies ceļā, mums
pretī nāca nu jau mūžībā esošais bīskaps
Antons Justs. Ieraudzījis abas tā ejot, viņš
piestāja un vecmammai uzlika rokas...
Bībeles stundas laikā bija jādomā par
savu spoguli šajā Dieva Vārdā – kur esmu
salīkusi, kur neredzu Jēzu, kurās dzīves
jomās esmu saliekta un nespēju paskatīties uz grēka brūcēm? Kāds ir mans grēku
smagums, kas liec pie zemes? Kur varu
ieraudzīt Jēzu ikdienā, kur Jēzus var uzlikt savas rokas un iztaisnot mani, lai varu
pagodināt Dievu? Bija jādomā par to, cik
bieži dodos uz Vissvētākā Sakramenta adorāciju, Svēto Stundu, cik atvērta
esmu Slimnieku, Grēksūdzes sakramentam, Euharistijai un citiem sakramentiem.
Savu sarunu ar Jēzu, piesaucot Svētā

Gara klātbūtni, liku uz papīra, jautājot un
velkot līnijas. Un rezultāts bija personisks
gan man, gan personiski un individuāli
tas uzrunāja citus. Tāpat citu zīmējumi,
daloties ar grupas dalībniekiem, stiprināja mani, atklāja Dieva aizkustinātās stīgas
katrā. Veidojās pārsteidzoša Bībeles stundas mozaīka neparastā, bet Dievam tik
ierastā – radošā – veidā.
No sirds gribu pateikties priesterim
Pāvilam par komentāriem un Bībeles skaidrojumu, iespēju redzēt Dieva Vārdu tik
dzīvu un īstu, iemiesotu dzīvē. Slava Dievam par Bībeles lasīšanas un dalīšanās
veidu, kas ir vēl viens eļļas trauciņš un
skaista pērle Dieva dārgumu lādē.
Inese Stoklosa,
priestera Pāvila un autores zīmējums

„LŪDZIES UN TEV TIKS DOTS!”

ATSKATS UZ IEROBEŽOJUMU LAIKU
Lēmums nevakcinēties pret Covid-19
deva man iespēju paraudzīties uz pasauli
citām acīm.
Sirdī bija skumjas par apkārt notiekošo, par netaisnībām, sabiedrības šķelšanos un vienlaicīgi – arī miers. Es ticēju un
paļāvos uz Jēzu.
Pieņemtais lēmums liedza daudzas iespējas, tai skaitā piedalīties Svētajā Misē,
un tas bija ļoti sāpīgi. Bet vēl sāpīgāk bija
tad, kad pirms Ziemassvētkiem, staigājot
pa mežu un meklējot skaistākās eglītes baznīcas rotāšanai, apzinājos, ka šie būs pirmie
Jēzus Kristus dzimšanas svētki, kuros nevarēšu piedalīties klātienē. Tomēr brīnumi notiek un noteikti ne bez Dieva ziņas.
Ziemassvētku
priekšvakarā
man
piezvanīja kāda mūsu draudzes sieviņa,
kura priecīgi paziņoja – valdība mainījusi
lēmumus, un Ziemassvētkos arī es varu
nākt uz baznīcu. Sirds gavilēja no prieka,
jo saņēmu visskaistāko dāvanu – iespēju

būt Svētajā Misē.
Ja vienas durvis aizveras, citas atveras! Ja nedrīkstēju atvērt baznīcas durvis, atvēru “Radio Marija” vai facebook
durvis, ar kuru starpniecību no baznīcām
tika pārraidītas Svētās Mises, un līdz ar to
varēju attālināti tajās piedalīties. Paldies
visiem, kas par to rūpējās!
Jo vairāk tika liegts, jo lielāka vēlme
bija tuvoties Dievam, biežāk piesaukt
Jēzu, pacelt acis uz Dievmāti Rožukroņa
lūgsnās, palūgties svētajam Jāzepam,
meklēt atbildes Bībelē.
Pateicos Dievam par šo laiku, kas ir
bijis patiesi svētīgs un stiprinājis mani garīgi! Pateicos, ka šobrīd ir iespēja ar mierīgu sirdi klātienē baudīt Svēto Misi katru
dienu! Dievs visu redz un zina, kas mums
katram visvairāk ir vajadzīgs. Lūdzies un
Tev tiks dots!
Daina Stikāne
no Cesvaines draudzes
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Jauns posms draudzē

PRIESTERU MAIŅA MĀCA PAĻĀVĪBU
24.aprīlis Gulbenes draudzē bija īpaša
diena – Kunga Žēlsirdības svētdiena, piecas meitenes saņēma Pirmo Svēto Komūniju un draudzes prāvests priesteris Pāvils
Kamola pēc šīs dienas dievkalpojumiem
devās projām uz Poliju uz ilgāku laiku.
Kopš Gulbenē uzcelta un 1998. gada
decembrī iesvētīta jaunā baznīca,
draudzē visilgāk ir kalpojis priesteris Vjačeslavs Bogdanovs.
Turklāt divus posmus, pirmajā
reizē – divpadsmit gadus.
Šo nu jau divdesmit trīs
gadu laikā mūsu draudzē
Dieva Vārdu ir sludinājuši
priesteri Vjačeslavs Bogdanovs, Māris Zviedris, Pāvils Kamola un Andžejs Stoklosa.
Dzimusi un augusi esmu Nautrēnu draudzē, kurā esmu kristīta, saņēmusi
Pirmo Svēto Komūniju, laulāta, saņēmusi Iestiprināšanas sakramentu. Dzimtajā
draudzē Kristības sakramentu saņēmuši
arī abi mani bērni. Bērnībā un jaunībā līdz
laulībai, kad pārcēlos dzīvot pie vīra uz
Gulbeni, Nautrēnu draudzē kalpoja priesteris Leons Garška. Viņš draudzē kalpoja
nepilnus astoņpadsmit gadus, līdz smagās gadu nastas dēļ nācās doties pensijā.
No bērnības man bija radies uzskats, ka
prāvests draudzē nemainās.
Atskatoties uz dzimtās draudzes priesteru pastāvību un priesteru maiņu Gulbenes draudzē, nākas saprast un nu jau iemācīties samierināties, ka viss šajā pasaulē ir
mainīgs: mainās cilvēki, lietas, vietas, vērtības un galu galā – arī mēs paši. Nav tā, ka
viss notiek uz labu vai sliktu, bet ir citādāk,
tāpēc mans uzdevums ir mainīties laikiem
līdzi un iemācīties pilnīgu paļāvību uz Dievu, jo nekas jau nenotiek bez Dieva ziņas.
Tā nu viens no maniem uzdevumiem ir arī
pieņemt Dieva gribu. Kā reiz vienā no vizitācijām Gulbenes draudzē par priesteru
maiņu teica arhibīskaps Zbigņevs Stanke-
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vičs: – Draudzes locekļiem ir jāuzticas savam bīskapam!
Varu piebilst no savas puses, ka sev
cenšos atgādināt – uz baznīcu ejam pie
Dieva, nevis pie priesteriem. Protams, visi
esam tikai cilvēki, gribam saņemt pretimnākšanu, mierinājuma vārdus, sapratni.
Taču vienmēr sev uzdodu jautājumu, kāda ir mana rīcība un darbi,
ko sniedzu otram? Vai negaidu
no otra to, ko pati neprotu vai
negribu sniegt?
Ja uz priesteru maiņu
paskatās no pozitīvās puses,
tad katrs garīdznieks mums
iemāca ko vērtīgu. Lai arī pārmaiņas nav vieglas, tās māca
pazemību un iesēj mūsos jaunas
labā sēkliņas.
Priestera Vjačeslava smaids spīdēja
kā saule gan saulainās, gan mākoņainās
dienās, uzmanība pret katru sasildīja sirdi,
kad tā bija bēdu nomākta. Māra Zviedra
vienkāršība, atvērtība atbrīvoja un nojauca
barjeras un aizspriedumu sienas. Andžeja
Stoklosa rūpes par bērniem un jauniešiem
baznīcu piepildīja ar mazuļu čalām un ne
tikai. Kopīgajos svētceļojumos uz Latvijas
un Polijas baznīcām gūtie iespaidi paliks
atmiņā visiem, kuri tajos devās. Miers un
uzmanība staroja no prāvesta.
Priesteris Pāvils dziļi izglītoja garīgi. Bībeles stundas, lūgšanu grupiņas, kopīgie
Rožukroņi vienoja ne tikai mūsu draudzi,
bet ticīgos no daudzām Latvijas vietām.
Rožukroņa lūgšanu ar mums kopā lūdzās
arī priestera vecāki no Polijas. Viņam vienmēr bija svarīgi, lai ticīgie stiprina savu
ticību, īpaši caur Svēto Rakstu dziļāku
iepazīšanu, caur svēto dzīvēm un ticības
ceļu, caur garīgo literatūru, konferencēm,
mākslu un mūziku.
Vēl nebija pagājusi nedēļa, kopš priesteris Pāvils ir Polijā, kad Sanija uzdeva jautājumu, kad būs Latvijā priesteris Pāvils,

„Uz Tevi viņi cerēja un nepalika kaunā”
kurš Saniju iemācīja spēlēt ukuleli. Mūsu
Sanija (10 gadi) visus priecē ar savu klātbūtni katrā svētdienas dievkalpojumā, ikdienas Rožukroņa lūgšanā un muzicēšanā.
No 1. maija Gulbenes draudzes prāvests ir priesteris Gaitis Dubults. Jauni izaicinājumi priesterim un draudzei...

Zīmīgi, ka priesteris Gaitis kalpošanu
draudzē uzsāk Dievmātes mēnesī. Lūgsim
Jaunavu Mariju, lai Viņa aizlūdz par Gulbenes draudzi, jauno draudzes prāvestu un
mūsu kopīgo ceļu ticībā, ceļu pie Dieva,
mūsu Kunga Jēzus Kristus!
Iveta Dzērve

KRISTĪGĀ MŪZIKA VIENMĒR PALĪDZ
Mūzika ir tik dažāda, un tā uzrunā tik
daudzus – katrs var atrast savai gaumei piemērotāko. Arī kristīgā mūzika ir daudzveidīga, gan valodu, gan žanru piedāvājums
ir plašs. Šādas mūzikas klausīšanās ir vēl
viens veids, kā dzirdēt Dieva Vārdu. Daudzi
savu rītu iesāk tieši ar kristīgo mūziku, citi,
pavadot laiku ceļā, radio vai
austiņās atskaņo šo mūziku,
kāds velta atsevišķu laiku,
lai, kristīgajai mūzikai skanot, slavētu un pielūgtu.
Man nav kāds viens īpašs
kristīgās mūzikas albums,
kuru klausos uz riņķi. Drīzāk
jau pati esmu atradusi un
atsevišķā vietā noglabājusi
dziesmas, kas uzrunā visvairāk. Manu izvēli īpašāku
dara tas, ka gandrīz katra no
dziesmām saistās ar kādu
dzīves posmu – brīdi, kad
sevišķi bija nepieciešama
Dieva klātbūtne. Ir arī draugu ieteiktās dziesmas, kas kļuvušas mīļas.
Es klausos kristīgās dziesmas gan latviešu, gan angļu valodā. Piemēram, youtubē
un spotify ir Elija, jauna puiša, pievienotas
dziesmas: „uz tevi sauc mana sirds” un
„Jēzus, mans visdārgākais”, kuras klausoties
un iedziļinoties to vārdos, ļoti satuvinos ar
Jēzu un gūstu mieru. Savukārt dziesma, kas
tāpat atrodama youtubē, „Whatever Your
plan is” („Lai kāds būtu Tavs plāns”) vienmēr
atgādina par uzticēšanos un paļaušanos uz

Dievu, to, ka Viņš nekad nepieviļ. Sekot Dievam vienmēr ir labākā izvēle.
Vēl mīļa man ir dziesma „Haven’t seen
it yet” („Vēl neesmu redzējis”), kas atgādina
par pacietību. Atceros, ka to ļoti bieži klausījos laikā, kad centos iegūt autovadītāja apliecību. Tajā ir skaists salīdzinājums ar saullēktu, ka Dieva apsolījumi ir
kā spožākais saullēkts, kas
tūlīt piepildīsies, tikai mēs
vienkārši to vēl neredzam,
nespējam saskatīt. Šī dziesma mani vienmēr mudina
saglabāt ticību.
Draudzenes
ieteiktā
dziesma „Bāka”, ko izpilda
Anete Kozlovska un Kristīne
Dundure, atgādina par Dieva esamību un mieru jebkurā situācijā. Vēl vēlos izcelt
dziesmu „Tavas mīlas dzīlēs”, kurā mani īpaši uzrunā
vārdi”: „Tā ir Tava mīlestība,
kas liek celties man un spīdēt, zinu Tev uz mani ir labs prāts, un Tavu
labo sirdi redzot, Tavas mīlas dzīlēs metos,
Tev uz mani ir labs prāts.”
Tāpat kā, lasot Bībeli, izceltās rakstu vietas paliek atmiņā, tā arī ar mūziku – brīžos,
kad ieraudzītā dziesma pat neskan, tās vārdi
īstajā mirklī „uzpeld” prātā un dāvā mieru.
Kristīgā mūzika var kļūt par katra īpašo veidu, kā sajust Dieva tuvumu.
Linda Kaščuka,
Bernadetes Strapcānes zīmējums
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Praktiska rīcība
„BAZNĪCU NAKTS” UN „ATVĒRTO BAZNĪCU DIENA”
Kristīgais kultūras notikums „Baznīcu
nakts” šogad norisināsies sestdienā, 28.
maijā. „Un dari to zināmu saviem bērniem
un saviem bērnu bērniem” (5 Moz 4,9) –
šie vārdi no Bībeles izvēlēti par „Baznīcu
nakts” lozungu.

✦ Tēvreize (plkst. 21)
✦ Sporta spēles baznīcas dārzā vai Adorācijas lūgšana (plkst. 21.15)
✦ Vakarēšana pie ugunskura (plkst. 22)
✦ Visu vakaru – Tematiska izstāde par
Madonas katoļu draudzi.

Madonas katoļu baznīcā ieplānots:
✦ Baznīca atvērta no plkst. 15 līdz 22
✦ Slavēšana (plkst. 17)
✦ Sv. Mise (plkst. 18)
✦ Dzied jauktais koris „Lai top!” (plkst. 19)
vai darbnīcas bērniem
✦ Sakrālā deja (plkst. 19.40)
✦ Zupa uz ugunskura baznīcas dārzā
(plkst. 20)

Alūksnes katoļu baznīcā ieplānots:
✦ Baznīca atvērta no plkst. 10 līdz 22
✦ Iepazīšanās ar baznīcas atjaunoto interjeru kopā ar draudzes priesteri Ingaru Stepkānu (plkst. 12)
✦ Liturģisko tērpu izstāde (plkst. 15)
✦ Iepazīšanās ar draudzes dzīvi (plkst. 18)
✦ Kopīgs aizlūgums un tautas lūgšana
„Dievs, svētī Latviju!” (plkst. 21)

„Par Viņa taisnību, ko Viņš darījis, lai sludina radu radiem”

Svētdienas Evaņģēlijs
22. maijs

15. maijs

LĪDZĪBA PAR SĒKLU UN SĒJĒJU
Jēzus savus mācekļus un tautu daudz
mācīja līdzībās. Skaidrojot par Debesu valstību, Viņš stāsta par sinepju graudiņu, ko
cilvēks iesēj savā dārzā – sirdī. Graudiņu,
kas auga par lielu koku.
Šoreiz līdzība par sējēju un sēklu. SēLīdzības apraksts

jējs ir Kristus, sēkla – Dieva Vārds, zeme –
mūsu sirds.
Atrodi līdzībai atbilstošo skaidrojumu!
Pareizību pārbaudi, lasot Mateja evaņģēlija 13. nodaļu.
Palmīra Gailīte

(J 14, 23-29)
29. maijs

5. jūnijs

Līdzības izskaidrojums

Un Viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un
sacīja: „ Redzi, sējējs izgāja sēt. Un viņam
sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni
nāca un to apēda;

Bet, kas uz akmenāja sēts, ir tas, kas vārdu
dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem; bet viņam
nav saknes sevī, un viņš ir nepastāvīgs. Kad
uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš
tūdaļ apgrēkojas.

Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija
daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc
ka tai nebija dziļas zemes; bet, kad saule
uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc ka
tai nebija saknes;

tas lai dzird.

Bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga
un to nomāca.

Bet, kas sēts laba zemē, ir tas, kas vārdu dzird
un saprot, tas tad nes augļus, cits simtkārtīgus,
cits sešdesmitkārtīgus, cits trīsdesmitkārtīgus

Bet cita krita labā zemē un nesa augļus,
cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus,
cita trīsdesmitkārtīgus.

Ja kas vārdu par Valstību dzird un nesaprot,
tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī
sēts. Šis ir tas, kas sēts ceļmalā.

Kam ausis dzirdēt,

Bet, kas sēts ērkšķos, ir tas, kas vārdu dzird,
un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība
nomāc vārdu, un viņš nenes augļus.
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(J 13, 31-33a, 34-35)

(J. Lk 24, 46-53)

(J 14-16, 23b-26)
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Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte
SVĒTĀ SIMONA STOKA LŪGŠANA KARMELA KALNA DIEVMĀTEI
Ak, skaistais Karmela Zieds, visauglīgākais vīnogulājs, Debesu Spožums,
Vienīgā Dieva Dēla Māte, vienmēr
Tīrā Jaunava! Vissvētā Māte, kura
dzemdēji Dieva Dēlu, vēl arvien paliekot tīra, nevainīga jaunava, palīdzi man šajā vajadzībā. Ak, Jūras
Zvaigzne, palīdzi man un aizsargā
mani. Parādi man, ka Tu esi mana
Māte.
Ak, Marija, bez grēka ieņemtā, lūdzies par mums, kas steidzamies pie Tevis. Māte un Karmela Rota, lūdzies par mums,

Jaunava, Karmela Zieds, lūdzies par mums.
Patronese visiem tiem, kas valkā svēto
Skapulāru, lūdzies par mums. Cerība
visiem, kuri mirst, valkājot Skapulāru, lūdzies par mums. Svētais Jāzep, Svētās Sirds draugs, lūdzies
par mums. Svētais Jāzep, Vissvētās Marijas visšķīstais laulātais, lūdzieties par mums. Svētais Jāzep,
mūsu lielais aizgādni, lūdzies par
mums.
Ak, Marijas maigā Sirds, esi mūsu Pestīšana! 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 Gaitis Dubults (t. 29496415)
Konts: LV49PARX0012759900001
Mājaslapa: www.gulbenes.rkd.lv

Jaunkalsnavas
draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs
(t. 29559299)

Prāvests Tēvs Jānis Vīlaks OSPPE
(t. 26471142)

Cesvaines Vissvētākās Jaunavas
Marijas Bezvainīgās Sirds
draudze
Prāvests Tēvs Jānis Vīlaks OSPPE (t. 26471142)
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 – Danutes Vēzes zīmējums.

Lappušu nosaukumos – citāti no 22. psalma.
Makets: Aina Pidika. Iespiests: SIA „Erante”.
Vēlamais ziedojums par izdevumu, sākot no 0,50 EUR.
Ikdienā noderīgi mediji: telos.lv. „Radio Marija”;
katolis.lv; „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”.

