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KALNĀ

Madonas Romas katoļu draudzes vēstis

(Jēzus jautāja:) “Kas ir
mana māte un mani brāļi?”
(un Viņš paskaidroja)...kas
pilda Dieva prātu, tas ir
mans brālis un mana māsa,
un māte.” (sal. Mk 3, 33.35)

Priestera vēstule

„Baznīcas citrons” un „pēdējais grasis”
Dārgie Kristū, svētceļotāji uz Debesīm,
es ceru, ka daži no Jums būs pamanījuši,
cik liela mācība atrodama pestīšanas noslēpumos, kurus mēģinām piedzīvot, lūdzoties ar Rožukroni un meklējot nelielas
pārdomas draudzes avīzes rakstos. 2016.
gada decembrī domājām par neparasto
Dieva tuvumu cilvēkiem un nozīmīgo klusēšanu, kuru redzam eņģeļa sludināšanas
noslēpumā. Šogad janvārī uzlūkojām, ko
Dievs dara caur cilvēkiem, kuri ir „Svētā
Gara nesēji”. Martā bijām aicināti aizdomāties par patieso piedzimšanu kopā ar Bērniņu Jēzu. Protams, nevis miesā, bet garā,
domāšanā, dzīves drosmē…
Šoreiz ir laiks pārdomāt, kā var „izspiest sulu” no „Baznīcas citrona”! No
kurienes tāds apzīmējums?!? Es reiz dzirdēju šādu komentāru par draudzes dzīves
izpausmēm. Tas notika kāda diezgan nopietna pasākuma gatavošanas kontekstā,
kas pieprasīja resursus un piepūli (cilvēku
sirdis, kas gatavas kalpot, viņu laiku, darbu,
naudu…). Šai situācijā tika pamanīts, ka viss
nenotiek gluži tā, kā gribētos, jo daži (daudzi?), kuriem vajadzēja iesaistīties sagatavošanas darbos, „sēdēja un skatījās”, tas ir,
līdz galam neapzinājās, ka konkrēti darbi
attiecas uz viņiem, vai gaidīja, ka tos viņu
vietā izdarīs kāds cits, vai dažādu iemeslu
dēļ viņiem trūka iedrošinājuma, kādas sevišķas ielūguma „dzirksteles”, pateicoties
kurai viņi sāktu pildīt savu aicinājumu.
Šķiet, ka dziļas domas par līdzīgu situāciju (gaidīšanu, sēdēšanu…) var atrast, meditējot Evaņģēlija stāstu par cilvēku, kura
dzīves sasniegumi izauga tikai līdz ubagošanas trauka līmenim un kuram pat nebija
sava vārda, jo viņš „Bartimejs” = „Timeja
dēls” (sal. Mk 10, 24). Protams, viņš eksistenciāli bija nabags, jo bija neredzīgs, tomēr mēs skaidri redzam, kā mainījās viņa
dzīve, jo mainījās sirds saprašana, sirds no-
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stāja, kad viņam teica: „Nebīsties (turi labu
prātu), celies, Viņš tevi sauc!“ (Mk 10,49).
Cik uzrunājoši pēc tam redzēt, ka „Tas, nometis savu mēteli, cēlās un nāca pie Viņa”
(Mk 10,50). Viņš upurēja Jēzum savu pagātni, veco dzīvi un ielika savu cerību un iespējamo nākotni, jauno dzīvi Viņa mīlošajās
rokās! Tad viņš sāka dzīvot un kalpot (jo no
tā laika gāja ar Jēzu; sal. Mk 10,52).
Līdzīgi ir manis pieminētajā gadījumā:
daži draudzes cilvēki sēdēja, gaidīja; nedarīja to, ko varēja darīt. Un tikai tad, kad
atklājās, ka darbi netiks izdarīti un var gadīties, ka plānotais pasākums atnesīs negaidītu kaunu, vilšanos, „negaršu”, saņēmās, lai strādātu. Šai kontekstā tika izteikts
citētais komentārs: „Lai izspiestu sulu no
„Baznīcas citrona”, ir vajadzīgs krietns
spiediens”.
Vai katram no mums nevajadzētu gaidīt
šādu „nopietnu dzīves spiedienu”, lai savā
sirdī, mīlestības attiecībās ar citiem un Dievā mēs sāktu jaunu dzīvi? Pieredze rāda, ka
tas tomēr nav tik viegli. Mums, priesteriem,
bieži ir redzams, ka Dievs tiek meklēts pēc
ilga ticības prakses pārtraukuma, visbiežāk
– slimības, tuvinieku nāves vai nelaimes gadījumu apstākļos.
Pārdomājot Rožukroņa ceturto noslēpumu (sal. Lk 2, 21-40), varam formēt savas
sirdis, lai upurējoties Dievam, mēs sāktu
darboties, ticības pamudināti; lai pateicoties mūsu sirds lēmumam un upurēšanās
aktam, tiktu sakustināta pat visa pasaule,
ieskaitot vecīšus, par kuru nākotni mēdz
šaubīties, ka viņu dzīvē nu gan nekas būtisks vairs nevar mainīties! Lūk, sevišķie
panti, kas var uz to mudināt: 2, 25. 31. 3435. 36. 38! Svarīgi saprast, ka Marijas un Jāzepa rīcība notika uz konkrēta baušļa fona
(sal.: Lk 2, 23; Izc 13, 2.12.15). Tā bija paklausība Dieva Likumam. Tomēr aiz tā neslēpjas
tikai sauss pieprasījums, bet ļoti nozīmīgi,

„Tu turi Savu roku pār mani”
vareni Dieva darbi, proti, Izvēlētās tautas
izvešana no Ēģiptes verdzības. Mēs zinām,
ka, lai tas varētu notikt, Dievam vajadzēja
darīt „zināmu faraonam un daudzām tautām Sava elkoņa lielo spēku” (sal. Ps 71,18).
Izraēļa pirmdzimtie bija jāupurē Dievam,
jo Viņš tos bija padarījis par sev piederīgiem, kad bija izglābis no faraona. Sīkāku
šī baušļa paskaidrojumu var atrast, lasot
Izceļošanas grāmatas 13. nodaļu, it sevišķi
sekojošos pantus: „Un Tas Kungs runāja uz
Mozu: „Novēli Man visus pirmdzimušos,
kā cilvēku, tā lopu, kas vien pašķir mātes
klēpi Israēla ļaudīs, lai tie Man pieder.” Un
Mozus sacīja tautai: „Pieminiet šo dienu,
kurā jūs esat iznākuši no Ēģiptes, no sava
vergu nama, jo Tas Kungs ar stipru roku jūs
ir izvedis no turienes.” (13, 1-3). Tādā veidā
bauslis izraēliešiem atgādināja par milzīgajiem Dieva mīlestības darbiem, kuri vienkārši gaida mīlestības (upurēšanās) atbildi.
Vai ne par to runāja arī sv. Pāvils korintiešiem: „Kristus mīlestība mūs skubina” (2
Kor 5,14)?!? Tādēļ Rožukroņa noslēpumā
par upurēšanu svētnīcā ir vērts ieraudzīt
daudz vairāk, nekā tikai kādu „aklu” paklausību Dieva baušļiem – ieraudzīt mīlestības atbildi!
Jāpiebilst, ka, lai tas notiktu, ir vajadzīgs
ticības skatiens uz savu vēsturi, sirds atmiņa par Dieva paveiktajiem darbiem, kā to
piedāvāja Mozus: „Pieminiet šo dien…” (Izc
13,3). Tad cilvēka atbilde, upurēšanās no-

tiek labprātīgi, no sirds. Tad viņš nesēdēs
un vairs negaidīs, bet darīs. Tāda sirds atmiņa un ticība dziedina, kā to pieminējām
Bar-timeja gadījumā (starp citu: kāda bija
viņa saprašana, sirds atmiņa, ja viņš Jēzu
nosauca vārdā, kurā iekļauta lielā Izraēļa
vēsture un Dieva apsolījumi: „Jēzu, Dāvida
Dēls, apžēlojies par mani!” (Mk 10, 47)?).
Ja tas var pastiprināt teikto, pārdomāsim vēl citu piemēru, kas atrodams Apustuļu darbu grāmatas 14. nodaļā. Tur tāpat
var ieraudzīt upurēšanās, uzticēšanās (Dievam) noslēpumu, pēc kura seko neaprakstāma, pārdabiska dzīves pārmaiņa.
Varbūt dažiem no mums nevajadzētu
meklēt piemērus Bībelē, bet paskatīties uz
mūsu draudzes baznīcas ATJAUNOTAJĀM
SIENĀM, lai pajautātu: „Kāda mīlestība
uz Dievu, sevi, citiem draudzes locekļiem
bija to cilvēku sirdīs, kuri vairs nespēja nosēdēt, piecēlās un upurēja savu darbu, naudu, laiku, veselību un atbildēja savas sirds un dzīves (iz)aicinājumam?!?
Es ceru, ka par punktu uz „i” pie Rožukroņa ceturtā noslēpuma pārdomām
mums izskanēs piemērs, kurā nav zināms,
kāds bija spiediens uz viņas sirds un dzīves
„citrona”, bet ir zināms, ka tā upurēja pēdējo grasi, visu savu uzturu, visu savu sirdi un
dzīvi Mīlestības Dievam (sal. Mk 12, 42-44).
Marij, ubagu siržu Karaliene, lūdz par
mums!
Priesteris Pāvils Kamola

Dzejas pieskāriens
Pāvils Kamola

Estere
Ejot starp sasalušām
sutanām un habitiem,
viņa iegāja Ķēniņa pilī.
Nokrita,
sista ar zizli,
Žēlsirdības zizli.

Tai apkārt krita
uguns pilns sniegs –
Hostiju baltās ziedlapas.
Katra krita uz sasalušajiem.
Tad viņi sāka pravietot
varavīksnes krāsās.
Es tos salasīju.
Saliku mozaīkā:

Skaista Seja!
Tāda pati
kā uz dzīvajām sirds plāksnēm.
Nāc, Vējš!
Pūt visu šīs pasaules Esteru
burā!
Lai viņas DOD PADZERTIES
IZSLĀPUŠAJAM!
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Intervija
Intervijaar
ardraudzes
svētīgu ģimeni
seniori

„Ticības pamats manī ir ielikts”
Valentīnas Sarnes mājās jau vide lieŠis laiks saistījās ar ko citu?
cina par ticību: istabā ir Dievmātes skulp– Kopš 1975. gada vienmēr 15. augustā
tūra, pie sienas – glezna „Svētā ģimene” biju Aglonā. Vajadzēja izbraukt dienu ieun svētbildes, starp kurām īpaši saimniece priekš, Preiļos nakšņot, tad ar citu autobuizceļ mantojumu no vecsu tikt līdz Aglonai. Kad
māmiņas – vairāk nekā 300
uzzināju par operāciju,
gadus seno svētbildi, veltītu
nolēmu doties turp.
Vissvētākajai Jēzus sirdij.
Tolaik bīskapus tā
– Lūgšanas pie tās vienvienkārši satikt nevarēja,
mēr tiek uzklausītas, šī svētuz draudzēm viņi nebraubilde ir daudzreiz pārlūgta,
ca, tauta arhibīskapu re– nosaka Valentīnas kundze.
dzēja 15. augustā Aglonā.
Vaicāta par ticības ceļu,
Kad procesijas laikā man
viņa atklāj: – Ticība man ir
garām gāja bīskaps, nono bērnības. Ļoti ticīga bija
metos ceļos, paņēmu
vecmāmiņa un mamma,
viņa drēbes, palūdzos
tēvs dziedāja Barkavas bazun nobučoju. Par savām
nīcas korī. Kopš astoņu gadu
sāpēm tobrīd nedomāju,
vecuma piedalījos procesitikai skatījos uz bīskapu
jās, ap baznīcu nesām Dievlielā ticībā.
mātes altāri. Arī kā jauniete
Kad atbraucu mājās,
vienmēr gāju uz baznīcu.
bija jāpošas uz Rīgu, bet
Kad 1956. gadā atnācu dzī- Nagļu ģimene – mamma
mugura kaut kā nesāpēja.
vot uz Madonu, stiprā ticība Elīna, tēvs Staņislavs un
Pagāja viens laiks – mupagaisa – sāku neievērot mazā Valentīna.
gura nesāp, pagāja vēl
gavēņus, paslīdēju un Dievu
kāds brīdis – nesāp, tā uz
nedaudz piemirsu. Iepazinos ar meitenēm, operāciju neaizbraucu. Pēc pusgada satipuišiem, gājām uz ballēm. Kad dzīvē nāca ku dakteri Sīli, dakteri Ozoliņu, viņi prasa,
sarežģījumi, atkal atgriezos baznīcā. Mado- kas par lietu. Tā arī pateicu – mani izārstēja
nas baznīcā cilvēku bija maz, bija padomju ticība. Kopš tā laika mugura nav sāpējusi.
laiki…
Pastāstiet par savu ģimeni.
Kas jums deva spēku un ticības pār– Ģimenē bijām četri bērni, esmu vecākā. Brāļi un māsas jau miruši, man Dievs ir
liecību?
– Pats galvenais, ko gribu teikt, – ticība palīdzējis – 22. maijā būs apaļi 80. Raksturā
mani izārstēja. To esmu daudziem stāstī- esmu līdzīga tēvam — patīk jokot un patīk
jusi – man ļoti sāpēja mugura. Atņēmās humors. Visas grūtības, bēdas, pārdzīvojurokas un kājas, trīsreiz gadā ārstējos slim- mus vienmēr esmu uzticējusi Dievam.
nīcā, mani nesa uz nestuvēm. Konstatēja,
ka no vietas iziet mugurkaula disks. Sāpes
Kādi bijuši lielākie samezglojumi?
bija milzīgas, kliedzu skaļā balsī. Dakteris
– Dzīve man bijusi smaga. Apprecējos
Sīlis izrakstīja norīkojumu uz Rīgu, ieteica ar krievu tautības cilvēku, vīrs ļoti dzēra.
muguru operēt, kamēr nav par vēlu. Bija Trīs gadus mocījāmies, izrādījās, ka no viņa
augusts.
puses nevar būt bērnu. Es ļoti ilgojos pēc
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„Gaviles un
„Kalpojiet
uzvaras Dievam
prieks atskan
ar bijību”
taisno teltīs”
bērna, nolēmu, ka mazulis būs. Izstaigāju gaidību laiku, bet dzemdībās bērniņš
nomira. Tie pārdzīvojumi ir neaprakstāmi.
Dakterei teicu, ka uz māju neiešu – ja nebūs bērniņa, palikšu slimnīcā. Redzot, kā
ciešu, viņa atklāja, ka ir kāda pamesta meitenīte, kurai ir 6 mēneši. Šo bērniņu
audzināšanā uzticēja man. Baroju meiteni ar krūti – piens bija,
atgriezāmies mājās. Pēc tam
sekoja šķiršanās no vīra, jo
viņš turpināja dzert. Pienāca brīdis, kad nebija kur iet
– dzīvokļa nebija, ko darīt?
Aizgāju pie vietējā priestera, iedevu 100 rubļus (50
bija pašai, 50 aizņēmos no
brāļa) un teicu, lai notur Sv.
Misi. Viņš naudu negribēja ņemt,
bet uzklausīja un beigās paņēma. Sacīja,
ka lūgsies arī pats par mani.
Izdzīvoju un apstākļi pamazām sakārtojās.

apprecējās, palīdzēju izaudzināt abas viņas meitas. Tagad ir lieliskas attiecības ar
mazmeitām – Kristīne dzīvo Bauskā, Ilze ir
Īrijā – abas ļoti sirsnīgas un jaukas, atbalsta
mani arī materiāli – kaut neprasu, vienmēr
atceras.
Ticībā stiprāka ir Ilze, viņai uz Īriju
sūtu draudzes avīzi „Kalnā”. Abas
mazmeitas savulaik daudzkārt
devās svētceļojumā uz Aglonu, ticības pamats viņās ir
ielikts.

Ar audžumeitu attiecības bija labas?
– Līdz 18 gadiem attiecības bija jaukas, bet vēlāk sākās grūtības. Kad meita

Kāds ir šodienas
ritms?
– Ceļos pulksten 6, līdz
pulksten 11 lūdzos Rožukroni un citas lūgšanas. Pateicos
Dievam, ka Viņš dod spēku. Kad ir
sāpes vai nepatikšanas, lūdzu, un palīdzība
nāk no tās puses, no kuras neesmu pat gaidījusi. Saskaitīju, ka kopš 1975. gada esmu
pasūtījusi 74 Mises – gan par sevi, gan citiem, arī mirušajiem. Sv. Mise ļoti palīdz:
ja ir kādas grūtības, šķēršļi, viss pēc Mises
upura sakārtojas.
Inese Elsiņa,
foto no personiskā arhīva

2017. gada Lieldienas. Procesijā ap Madonas
katoļu baznīcu kopā ar pūtēju orķestri un
draudzi.

Valentīnas kundze ar mazmeitu
Kristīni, izcīnot 1. vietu konkursā
„Dziesma manai paaudzei”.
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Iespēja dziļāk izdzīvot garīgo dzīvi

„Nenocietiniet savu sirdi!”

Rekolekcijas „Sievietes dvēseles noslēpums”

Iecere katoļu baznīcas pārbūvei

Inguna Zariņa: – Uz rekolekcijām „Sieviete – sieva” devos, lai garīgi bagātinātos.
Viss konferencēs teiktais mani ļoti uzrunāja. Šķita, ka katrs vārds ir kā pilnības
aka, no kuras var smelt un smelt. Konference deva iespēju sevi tuvāk iepazīt, izprast un pārdomāt savu līdzšinējo un tagadējo dzīvi. Kas es esmu, kā mani sauc
citi cilvēki? Vai mani tā tikai sauc, vai arī
es patiešām tā esmu un jūtos... Ko vēlos
mainīt savā dzīvē un kā to izdarīt?
Mani ļoti uzrunāja māsas Diānas teiktais, ka mums, sievietēm, jābūt kā zvaigznēm, kas rāda ceļu ceļiniekam, un kā
mirtēm, kuru lapiņas saburzot, izplatās
skaista smarža. Paldies dominikāņu māsām par īpašo pārsteigumu!
Diāna Dzene: – Kādi noslēpumi! Kāda
patiesība...kāds skaistums un cēlums ir
sievietes aicinājumam! Nē, tas nav stāsts
par kaislīgu, vieglu un ambīciju pilnu dzīvi par varu. Tas ir maigs aicinājums „nomirt” savam „ego”, lai mēs mirdzētu kā
zvaigznes naktī. Zvaigznes – tās esam
mēs – tās dod cerību, rāda ceļu, pareizo
virzienu. (Bībeles grāmatā par Esteri, kurā
rekolekciju laikā iedziļinājāmies, vārdam
„Estere” ir sava nozīme, tulkojot šis vārds
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nozīmē „Zvaigzne”) Nakts – citu cilvēku
grūtības, ciešanas, vientulība. Pa dienu
zvaigzne ir neredzama. Neredzamai būt
nozīmē – būt pazemīgai. Padošanās un
pazemība ir dārgumi, no kuriem gribam
tikt vaļā, jo asociējam to ar nepareizu attēlu. Pazemīgais labi apzinās savu vērtību, identitāti. Pazemīgs cilvēks skatās uz
dzīvi ar Dieva acīm un nepiesavinās savas
spējas. Pāri visam sievietes aicinājums ir
mīlēt. Sieviete, kura māk mīlēt, ir „ģimenes sirds”. Un viņas aicinājums ir pamodināt otrā cilvēkā mīlestību.
Manu sirdi aizskāra šīs rekolekcijas,
ceru, ka Dievs dos vēl lielāku „auglīgumu”
manai dzīvei.
Vita Bartuševiča: – Rekolekcijas man
ļoti patika. Visu dalībnieču simboliska ieģērbšana baltajās albās radīja it kā jaunu
kopienu, un likās, pat izmainās sejas, tās
kļūst izgaismotas. Skaidrojums par vīrieša
atšķirīgo dzīves uztveri lika saprast un pārdomāt dažādas situācijas savā dzīvē. Māsas Diānas skaidrojums par Esteres grāmatu un novēlējums – „Lai karalis Tevi atjauno
un stiprina, iepatīcies viņam!” – vēl ilgi lika
kavēties domās par izdzīvoto rekolekcijās. Gaidu nākamās!

Pēc ēkas tehniskās un arhitektoniskās
apsekošanas tika meklēti risinājumi baznīcas ēkas funkcionalitātes uzlabošanai,
kas sniegtu risinājumu sekojošām problēmām: ēkas jumta konstrukciju
un seguma atjaunošana, kora
telpas – balkona paplašināšana,
zvanu izvietošana, altāra „pārnešana”, lai Sv. Mises varētu
celebrēt pret draudzi, grāmatu
galda uzlabošana, biktskrēsla
pārbūve, zāles griestu plaknes
pacelšana, ēkas siltināšana,
solu nomaiņa, zāles remonts.
Izvērtējot nepieciešamos darbus, šobrīd esam meklējuši ēkas ārējā veidola variantus, kas ievērtētu mākslinieciskās izpētes ieteikumu – maksimāli saglabāt ēkas askētiskās, vienkāršās formas.
Tika apskatīti trīs iespējamie varianti:

1. Zvanu torņa novietošana blakus
baznīcai (brīvstāvošs tornis). Secinājums
– nesimetriska skaņas izplatīšanās uz visām pilsētas daļām un vizuāli neviennozīmīgs risinājums.
2. Divu zvanu torņu piebūve
ēkas apjomam. Ekonomiski dārgs
risinājums un neatbilst arhitektoniskās izpētes ieteikumiem.
3. Esošā zvanu torņa paaugstināšana esošās ēkas kontūrā.
Draudzes padome šo variantu
izvēlējās virzīt draudzes apskatei, lai tālāk varētu strādāt pie
ēkas tehnisko un funkcionālo
uzlabojumu projektēšanas pasūtīšanas.
Pārbūves iecere ir apskatāma arī pie ziņojumu dēļa baznīcas ieejā.
Jānis Liepiņš,
Agneses Silupas vizualizācija

Baznīcu nakts 2. jūnijā katoļu draudzē
Madonas katoļu baznīcā
Plkst. 17.50 – Skan zvani.
Plkst. 18 – Sv. Mise. „Cikkārt jūs no šīs
maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet
Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš nāk.” (1Kor 11,16)
Plkst. 19.15 – Slavēšana. „..topiet Gara
pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās
un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.” (Ef 5, 18b-19)
Plkst. 20.30 – Videofilma par draudzes vērtībām. „Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic.” (J 20, 29)
Plkst. 21 – „Mūsu Tēvs debesīs”. Tēvreizes lūgšana un dziesmas Madonas kultūras nama jauktā kora izpildījumā, diriģents Jānis Rijnieks.
Visu vakaru – Bībele. Īpašā vietā nolikti
Svētie Raksti, lai varētu iedziļināties un lasīt.
„Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par

katru abās pusēs griezīgu zobenu.” (Ebr 4,17)
Visu vakaru – Fotogrāfiju izstāde, veltīta draudzes ģimenēm.
Plkst. 22.30 – Adorācija. „..redzēja un
ticēja.” (J 20,8)
Svētceļnieku mājiņā pie baznīcas
Plkst. 19.15 – Darbnīcas bērniem. „Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem,
jo tādiem pieder Dieva valstība.” (LK 18, 16b)
Plkst. 21.30 – Mielasts (ar groziņiem).
„Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet
Dievam par godu.” (1 Kor 10,31)
Baznīcas dārzā
Plkst. 22 – Sporta aktivitātes. „Krietno
cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu saglabājis.” (2 Tim 4,7)
Plkst. 23 – Vakarēšana pie ugunskura
ar dziesmām.
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Triduum fotogrāfijās

„Uztici Kungam savu ceļu”

Reportāža no Lieldienu laika notikumiem

Draudzes pārstāvji dodas uz „Goru”

No Lielās Ceturtdienas līdz Lieldienu svētdienai –
tik intensīvi blīvas bija kristiešu galveno svētku – Kristus Augšāmcelšanās piemiņas – laika norises. Ar kāju
mazgāšanas ritu Lielajā Ceturtdienā, ekumenisko
Krusta ceļu Lielajā Piektdienā, Lielās Sestdienas vigīliju – uguns un ūdens svētīšanu, kristības solījumu atjaunošanu – un svinīgu procesiju pirms Svētās Mises
Lieldienu svētdienā.
Ienāc, Dzīvais Jēzu, vēl dziļāk mūsu sirdīs un visā
mūsu šodienas dzīvē!

Lai kopīgi baudītu augstvērtīgu mūziku, draudzes pārstāvji, priestera Pāvila
rosināti, devās uz Rēzeknes koncertzāli
„Gors”. Kamerorķestra „Sinfonietta Rīga” un
britu
pianista
Nika Van Blosa
sniegumā klausījāmies
Mocarta
Uvertīru
operai „Figaro
kāzas” un Bēthovena pirmo
klavierkoncertu
Do mažorā op.
15, kā arī lielisko
Bēthovena „Imperatora koncertu”. Pirms
muzikālā snieguma bija iespēja dzirdēt

priekšlasījumu par abiem komponistiem
un viņu laiku.
Klasiskā mūzika… Tā ir frāze, ko katrs
no mums saprot
citādāk. Vienam
tā ir viegla un
jautra Mocarta
melodija, otram
– Baha polifonija
vai Bēthovena
nopietnība, vēl
citam prātā nāks
Šopēna romantika. Priekšlasījumā dzirdējām
burvīgu patiesību, ka klasiskā
mūzika tā, pirmkārt, ir sakopta mūzika.
Inese Elsiņa

Nometne bērniem un jauniešiem
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No 11. līdz 16. jūnijam Gančauskās netālu no Siguldas notiks Vasaras katehēzes
nedēļa bērniem un pusaudžiem. Piedalījos rekolekcijās par Garīgās dzīves audzināšanu, kas bija brīvprātīgo sagatavošana šai Vasaras katehēzes nedēļai – KaNeLa. Tās būs īpašas brīvdienas bērniem,
kuri vēlas tuvāk iepazīt Dievu un Baznīcu.
Dalībnieki: 7 – 12 gadus veci bērni, kas
saņēmuši Izlīgšanas sakramentu un Pirmo Svēto Komūniju vai gribētu to darīt.
Bībelē lasām, ka Jēzus pulcināja cilvēkus
ap sevi, lai dzīvotu ar viņiem Dieva Svētajā Garā. Un cilvēki atstāja savas mājas un
ierastās vietas, lai būtu kopā ar Jēzu un
citiem kristiešiem. Viņi reizēm nesaprata
visu, bet sajuta, ka kopiena, kuru ir izveidojis Dievs, dāvā cilvēka dzīvei jēgu un
viņa dvēselei – dzimteni.
Jo vairāk pieredzes dosim bērniem

caur kopienu (tas nozīmē arī: ļaut darīt,
ļaut nespēt, ļaut izrādīt dusmas, saprast,
ka nav iespējams būt vislabākajam visu
laiku), jo vairāk viņi apzināsies, kas viņi ir.
Rotaļāties, lūgties, mācīties, dziedāt,
peldēties, svinēt Svēto Misi, sportot,
pārdomāt, runāt, smieties, strīdēties un
mācīties izlīgt – un visā piedzīvot Dieva
mīlošo klātbūtni – uz šādu kopienu aicina
Vasaras katehēzes nedēļa. Rekomendēju
nometni visiem interesentiem, jo redzēju,
ar kādu nopietnību notiek gatavošanās.
Arī pati domāju piedalīties kalpošanā, kā
arī vecāko dēlu vēlos iesaistīt nometnes
aktivitātēs ar cerību, ka blakus neskaitāmajiem „labumiem”, viņš varēs sagatavoties pirmajai Svētajai Komūnijai. Pasākuma organizatores ir dominikāņu māsas no
Rīgas. Ieteicamā dalības maksa – 75 Eiro.
Diāna Dzene
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„Kungs stiprina cilvēka soļus”

Kopīgi pavadīts lūgšanu laiks

Vienotība, dzīvība, lūgšana ... MĪLESTĪBA

Fatimas vakars Madonas baznīcā

„Dziedāsim Kungam, jo lieliski Viņš
parādīja savu spēku (...) Kungs būs Valdnieks vienmēr un mūžam!” (Izc 15)
Ar lielu prieku gribu pateikties VISIEM,
kuri pievienojās Lūgšanai par dzīvību Madonā, gavēņa laikā.
Liels paldies VISIEM, kas palīdzēja
sagatavot šo lūgšanu, kuri motivēja un
man parādīja, ka madonieši vēlas sargāt
dzīvību, un VISIEM, kuri šajā laikā lūdzās
un gavēja. Lai Dievs atmaksā ar mīlestību!
Tā ir liela Dieva Dāvana, ka mēs kopīgi
lūdzāmies, lai sargātu dzīvību, pavairotu mīlestību, un kopā varējām pateikties
Dievam.
Šai laikā man bija daudz pārsteigumu.
Vienu dienu pie manis atnāca sieviete
no pareizticīgo draudzes un jautāja, vai
es gribētu iet kopā ar viņu uz Lūgšanu

kapelu lūgties par dzīvību. Tur jau bija cilvēks no luterāņu draudzes un arī gribēja
kopīgi lūgties.
Tas bija brīnums!
Ļoti svarīga bija tikšanās ar ginekologiem Gintu un Silviju Lapiņiem – tik
pazemīgiem cilvēkiem, kuri ar mīlestību
parādīja, ka Dievs maina cilvēka sirdi. Viņi
runāja nevis par sevi, bet par Dieva darbošanos viņos. Tikšanās dalībnieki jautāja, ko darīt, lai mainītu cilvēka sirdi? Atbilde bija viena: lūgties ar mīlestību.
Vēlos aicināt turpināt lūgšanu par dzīvību. Pateiksimies Dievam, ka viņš ir dzīvības Kungs!!!
Māsa Emanuēla,
foto no Pūpolu svētdienas gājiena,
noslēdzot gavēņa laika lūgšanas
par dzīvību

17. aprīlis. Otrās Lieldienas. Fatimas
ceturtais vakars „Marija – mīlošā Dieva
bērnu māte”.
„Savu mazo sirdi nesu, / Mana Karaliene,
Tev. / Ielieku to Tavās rokās, / Mana Karaliene, Tu.”
Tik daudzreiz dzirdēta, tik daudzreiz dziedāta,
bet… šovakar to sadzirdu
un sajūtu kaut kā citādāk.
Dvēseles stīgas muzikālajam pavadījumam piedod
savu skanējumu. Un siltas
asaras kā pupas pa vaigiem birst. Tik vienkārši
un klusi.
Sv. Mise, kurā satikšanās ar Jēzu Sv. Komūnijā,
vēlāk – Vissvētākajā Sakramentā slavēšanas laikā, adorācija klusumā –
tikai Tu un Es.
„Priecīgs Alleluja, priecīgs Alleluja / Nebeidz sirdī skanēt!” Skanēt
arī caur Rožukroņa apcerēm. Bet aiz loga
krīt visbaltākie sniegi, un pa reizei visspilg-

tākie saules stari glāstoši apņem mūs.
Noslēgumā svētība ar Vissvētāko Sakramentu un sirdī skan: „Lai dziļu mieru gūtu
tā!” – turpinājums iesākuma dziesmai.
Kā punkts uz “i” kopīga
dziesma: „Nāc, Miera Karaliene, / Mūs aizstāvi savās
lūgsnās, / Glāb mūs, glāb
mūs, / Glāb, mēs Tevi lūdzam!” Un miers, un absolūta paļāvība kā Dievmātes
apmetnis apklāj ikvienu no
mums, viņas bērniem. Cik
brīnišķa Lieldienu dāvana!
Pateicība Dievam!
Mīlestībā –
Iluta Estere
P.S. 13. maijā uz Fatimas Dievmātes parādīšanās 100 gadu jubilejas
svinībām un slavēšanas vakaru Gulbenes katoļu baznīcā ieradās arī „Radio Marija” komanda. Ar
domu, lai tajā varētu piedalīties cilvēki visā
Latvijā.

DRAUDZE AICINĀTA KOPĪGAM SKRĒJIENAM
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Šajā pavasarī atsākas draudzes kopīgie skrējieni. Tāpat kā iepriekš skriešanai
tiek piedāvāti divi laiki: trešdienu vakaros pulksten 19 skrējiena koordinatore ir
Linda Irbe (t. 27007914), bet ceturtdienu rītos pulksten 6 koordinatore ir Alina
Ikauniece (t. 20061605).
Linda uzsver, ka kopīga skriešana mobilizē to arī izdarīt, nevis atlikt uz vēlāku
laiku. Alina piebilst, ka kristietim mūsdienās atrast laiku klusai sarunai ar Dievu ir īsts izaicinājums. Skrienot uzrodas
laiks, ko var veltīt attiecībām ar Radītāju.

„Skrienot daudzreiz lūdzos un šādi esmu
Viņam tuvāk. Skrienot ar kādu audio ierīci, caur austiņām var noklausīties dienas
lasījumus no „Mieram tuvu” ierakstiem.
Skriešana kopā ar draudzes locekļiem ir
noderīga draudzei. Mani, piemēram, iedvesmo prāvesta Pāvila doma skriet nodomā par savu draudzi. Šo taktiku piekopu rudenī un tagad, pavasarī, skrienu arī
citos nodomos: par krustdēla veselību,
par Madonu, par vecākiem. Aicinu pievienoties!
Sagatavoja Aija Tropa
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„Viņa pilsēta ir uz svētajiem kalniem”

Atjauno baznīcas iekštelpu

Aicinājums pievienoties
par priesteriem un konsekrētajām personām, ļoti gaidīju. Šai grupā darbojos kā
administratore, kas izsūta sarakstu, par
kuru priesteri vai konsekrēto katrai Rožukroņa novennas šūniņai ir jālūdzas. Ir jauki
satikties, lai varētu cits citu iepazīt un stiprināt. Patīkami, ka lūdzēji saprot, ka ir ļoti
nepieciešams lūgties par garīgo kārtu, lai
tai būtu spēks pretoties ļaunajam. Mums
ir vajadzīgi svēti priesteri un konsekrētās
personas – šādā veidā kaut mazliet varam
viņiem palīdzēt.
Ja katru dienu jālūdzas viena Rožu-

kroņa daļa, tas disciplinē. Ir bijis visādi –
esmu lūgšanu vēlējusies arī pārtraukt, bet
notur apziņa, ka katrā šūnā ir četri cilvēki,
un, ja aiziešu, grupā būs pārrāvums. Lūdzoties jau vairākus gadus, tagad šī lūgšana kļuvusi par skaistu ieradumu.
Ja kāds jūt sirdī aicinājumu lūgties
par garīgo kārtu, aicinu pievienoties, jo
neesam slēgta lūgšanu grupa, bet atvērta ikvienam. Un šobrīd vienai šūnai ir nepieciešams jauns lūdzējs. Vērsieties pie
priestera Pāvila!
Ilze Deruma

Draudzes nakts adorācija Aglonā

Maija pirmajā nedēļā pārvērtības piedzīvoja baznīcas lielā zāle. Sakrājušos sārņus no sienām noberza idejas rosinātājs
Valdis Bartuševičs, māsas Emanuēla, Gabriēla un citi draudzes pārstāvji.

Vispārsteidzošākais bija prieks, kas fiziski nebūt ne vieglajā norisē pastāvīgi bija
klātesošs. Iesaistītie sprieda, ka viņi tāpat
kā priesteris Pāvils šai laikā ir pabijuši kalnos – priekpilni uzkāpuši augstajos Tatros.

Izglāb ganu – izglābsi aitas (sal. Zah 18,7)
29. aprīlī, sv. Katrīnas no Sjēnas piemiņas dienā, priesteris Pāvils pateicībā, ka
24 cilvēki Vidzemē lūdzas Rožukroņa novennu par priesteriem, konsekrētām personām un semināristiem, Madonas baznīcā upurēja Sv. Misi. Pēc tam satikāmies
agapē. Tikšanās ritēja sirsnīgā gaisotnē.
Priesteris piedāvāja pārdomāt Dieva Vārdu no 1. Samuēla 3,1-11. Tikšanās dalībnieki dalījās pieredzē, cik svarīgi ir sadzirdēt
Dieva balsi un tai atsaukties. Pr. Pāvils
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aicināja savās sirdīs atrast drosmi būt kā
Ēli un caur Rožukroņa novennu vest cilvēkus, par kuriem lūdzamies, tuvāk Dievam.
Dalījāmies pārdomās, ko esam piedzīvojuši, lūdzoties Rožukroņa novennu. Slavējām
Dievu ar dziesmām. Nākamā tikšanās ar
Dieva palīdzību plānota 22. jūlijā Valmierā.
Ivinga Sīmane
29. aprīļa Sv. Misi un tikšanos ar Rožukroņa novennas dalībniekiem, kas lūdzas

28. aprīlī, lūdzoties Rožukroni, mēs,
deviņi cilvēki, priestera Pāvila un māsas
Emanuēlas vizināti, ieradāmies Aglonas
bazilikā. Vissvētākā Sakramenta un Dievmātes
klātbūtnē lūdzāmies, lai
Marija pieņem mūs katru, atbalsta mūsu sirds
paļāvības pilnās gaidas,
palīdz vājībās, ved pie
Dēla un palīdz uzticēties
Tēvam. Lai Viņa sasilda
Latvijas zemi ar savu
plaukstu, sirdi, gribu un
karsto mīlestību.
Mīlestības Sakramenta priekšā dziedājām
Stundiņu lūgšanas un
Vesperes. Lasījām Bībeli,
daudz lūdzāmies klusumā. Rožukroņa noslēpumus papildināja garīgas
dziesmas. Lūdzām Dieva Žēlsirdības kronīti un Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju. Pēc katra aizlūguma, katras pateicības
skanēja daudzbalsīgas dziesmas priestera
Pāvila ģitāras pavadījumā. Dieva tuvumu
izjutu, lūdzoties Krustaceļu un slavējot ar
dziesmām. Manā sirdī vairojās prieks.

Pirms brauciena divas dienas izjutu
dažādas sāpes un kārdinājumus. Zināju,
ka tos pārvarēšu. Ar gaišām domām un
smaidu iedrošināja arī
Veneranda. Nakts Aglonā likās īsa, un sestdienas rīts uzausa nemanot. Lūgšanas sildīja,
dziedēja, apgaismoja.
Mūsu upuris, pavadot nakts stundas kopā
ar Jēzu Aglonā un ceļā,
bija pateicība Viņam par
visām ciešanām, ko Viņš
uzņēmās, dāvinot cilvēkiem Svēto Euharistiju.
Caur šo tikšanos mēs
pagodinājām Jēzu un
piedzīvojām vēl vairāk
labvēlības un žēlastības
sev un varbūt pasaulei.
Skaitīsim savas dienas pēc zelta stundām, savu dzīvi – pēc
paveiktā Dieva godam! Būt laimīgiem
nozīmē pielūgt, slavēt, pateikties. Vissvarīgākā ir Mīlestība – īsta, patiesa, cēla,
kopā ar Dievu Tēvu, Dēlu, Svēto Garu un
Dievmāti.
Biruta Lāce
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„Kunga liecība ir uzticama, tā gudrību sniedz mazajiem”

Bērnu lapa (krāso!)

Pārdomas par mīlestību

Nāc, Svētais Gars, Dieva Mīlestība!

Mīlestība ir brīnums, laime, draudzības karaliene. Tā ir kā svētītais ūdens –
tā svētī visus, kas to dzer. Mīlestība
tiek lieta no vienas krūzes otrā. Krūze ir
mūsu sirds. Pirmās divas krūzes bija
Ādams un Ieva. Dievs tajās lēja
mīlestību. Kad krūzes bija
pilnas, mīlestība lija ārā, un
to saņēma gan daba, gan
cilvēks, gan Dievs. Bet tad
Ieva sasita savu krūzi ar
grēku. Visa mīlestība izlija
ārā. Ādams centās ieliet viņas krūzē nedaudz mīlestības,
bet tā izlija pa caurumu. Viņš
mēģināja vēl, šoreiz paklausot sievu.
Arī viņš nogaršoja augli un izsita caurumu
savā traukā. Nu arī tajā vairs nevarēja ielīt mīlestība. Pirms Jēzus atnākšanas šos
caurumus varēja nepilnīgi, ne līdz galam
aizlāpīt, upurējot par saviem grēkiem
(piemēram, dzīvniekus), bet tagad – ar
īsto, no sirds grēku nožēlu. Jā, mūsdienās
grēku var aizlāpīt ar Izlīgšanas un Vissvētāko Sakramentu.
Ir divi varianti, kādēļ cilvēks nevar dot
mīlestību. Pirmais – trauka caurums netiek aizlāpīts, un tur mīlestība nevar plūst
pāri. Otrais – krūze ir lāpīta, bet tajā nav
mīlestības, to neviens tur nelej, un cilvēks
bez mīlestības ir ļauns, nedraudzīgs utt.
Ja mīlestības nav šajā krūzē, tā nevar plūst
pāri, nevar tikt dota citiem! Ko gan cilvēki
domā? Kā zeme var dot augļus, ja cilvēks
tajā neko nav iestādījis? Kā cilvēks var būt
labs, ja neviens tam nedod mīlestību? Tādēļ mums tā jādod mūsu ienaidniekiem,
lai viņi būtu labi pret citiem. Nevilcinies
dot mīlestību citiem, lai vēlāk tā atnestu
„mīlestības garšu”! Ja kāds redz, ka citam
mīlestība plūst pāri un ir risks, ka tā izlīs
uz zemes, viņš, visticamāk, centīsies to
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saņemt. Mīlestību var dot nabagiem, kuriem nav ar ko apmierināt prasības, slimajiem, arī tiem, kas ir pārāk tālu. Lūdzot
Dievu par konkrētu cilvēku, mēs Viņam
dodam to mīlestību, ko Viņš atdos
tam, par ko mēs lūdzam. Mīlestību var dot arī dabai – dzīvniekiem un augiem, to var dot arī
grēciniekiem.
Visvairāk mīlestības mēs
saņemsim pie Dieva. Tik
daudz, cik to saņēma Ādams
un Ieva tik ilgi, līdz starp
mums un Dievu tika likts grēka
mūris, kas traucē mīlestībai pilnīgi nolīt pār mums. Tur būs mīlestības
okeāni ar nedaudz sāls – ciešanām par
tiem, kas ir uz zemes. Bet tikai nedaudz!
Tur mīlestība ir visur. Kā avots šis “svētītais ūdens” plūst no Dieva uz cilvēkiem
un no cilvēkiem uz Dievu. Tā ir gaisā, uz
zemes, eņģeļu spārnos, Dieva apmetnī.
Mani iedvesmo dziesmas “Kad mīlestība smaržot sāk” viena panta vārdi: “Kad
šaubu ķēdes tiks pārcirstas un dziļas slāpes remdētas.” Tā arī ir. Kad nomirstam,
mēs varam remdēt tās slāpes (ko ieguvām, dzīvojot virs zemes) mīlestības okeānos, tīros, pilnīgi tīros Dieva mīlestības
ūdeņos. Šķiet, ka Jēzus vārdiem: “Kas
nācis no zemes, paliek zemē, kas nācis
no Dieva, paliek Dievā”, ir dziļāka nozīme.
Ir zināms, ka Dievs cilvēka miesu veidoja
no zemes pīšļiem, bet dvēseli – no Dieva
elpas. Pēc nāves mūsu miesa paliek par
zemes pīšļiem, bet dvēsele nonāk pie
Dieva.
Novēlu vienmēr būt ar Dievu, lai Viņš
būtu ar tevi un vadītu pa pareizo ceļu visas tavas dzīves laikā! Amen.
Rasa Zariņa (11 gadi)
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Draudzes vizītkarte
Draudzes kalpojumi
Pastorāts
Laiks: katru ceturtdienu plkst. 19
Vieta: Valdemāra bulvāris 18
Kontakti: Anita Cibule (t. 26464574)

Madonas Romas katoļu
draudze
Reģ. Nr. 90000463704
Adrese: Liepājas iela 13, Madona, LV 4801
E-pasts: draudze@madona.lv
http://www.draugiem.lv/madonasdraudze
https://www.facebook.com/madonasdraudze
Twitter: @Madonasdraudze
Konts: LV19UNLA0095132107450, SEB BANKA

Prāvests Pāvils Kamola
Mob. tālr. 27464820,
e-pasts: pskcamolla@gmail.com

Lūgšanu kapela
Atvērta visu diennakti (Raiņa iela 5)
Kontakti: Aivars Zariņš (t. 29429518),
e-pasts: aivarszar@gmail.com

Bībeles stunda
Laiks: otrdien plkst. 19
Vieta: Valdemāra bulvāris 18

Dievkalpojumu kārtība

Draudzes koris

Kontakti: Kristaps Šķēls (t. 26610129)

Ģimeņu tikšanās

Laiks: katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 13
Vieta: Valdemāra bulvāris 18
Kontakti: Agnese Liepiņa (t. 26388710)

Vīru vakari

Laiks: katra mēneša otrā otrdiena
Vieta: pie draudzes vīriem
Kontakti: Aivars Zariņš (t. 29429518)

Kalpošana slimnīcā

Vieta: Madonas slimnīcas kapela
Kontakti: Emīlija Lietaviete (t. 27827873)

Kalpošana pansionātā

Vieta: Mārcienas pansionāts
Kontakti: Antoņina Žurovska (t. 26367291)

Muzikālās nodarbības bērniem
„Mazais Jēriņš” (5–7 gadi)

Vieta: Jauniešu centrs KUBS (Raiņa 12)
Kontakti: Dace Sināte (t. 26442207)

Jauniešu tikšanās

Sv. Mise Madonas katoļu baznīcā
Pirmdien, trešdien, piektdien – plkst. 8
Otrdien, ceturtdien – plkst. 18
Sestdien – plkst. 10
Svētdien – plkst. 11 un 18

Laiks: katru ceturtdienu plkst. 19
Vieta: Svētceļnieku mājiņa
Kontakti: Lauma (t. 26350919), Zane
(t. 28318430)

21. maijā – arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča
vizitācija Madonas katoļu draudzē.
Plkst. 11 – Sv. Mise ar Iestiprināšanas
sakramentu.

Laiks: katra mēneša trešā trešdiena
pēc rīta Mises
Vieta: Svētceļnieku mājiņa
Kontakti: Veneranda Peļņa (t. 26592737)

Izdevumu „KALNĀ” veidoja:
Priesteris Pāvils Kamola, Aija Mālniece
(t. 26253927), Agnese Liepiņa (t. 26388710),
Inese Elsiņa (t. 29207585).
E-pasts: mdravize@gmail.com

Senioru brokastis

Uz vāka – Madonas katoļu baznīca un Vissvētākās Jaunavas Marijas – Kristīgo palīdzības svētbilde, A. Veckalniņa
foto. Lappušu nosaukumos – citāti no Psalmiem.
Makets: Aina Pidika. Iespiests: SIA „Latgales druka”.
Viena eksemplāra cena ir 0,30 EUR.

