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“...lai jūsu pārbaudītā ticība,  
kas ir daudz cildenāka  

par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī,  
parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami  

un godājami dienā, kad atklāsies  
Jēzus Kristus.” (1 P 1, 7)
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Priestera vēstule „Sludiniet tautu starpā Viņa darbus!”

Dzejas pieskāriens

Pāvils Kamola

MoceKļa vizītKarte 

Vai esi spējīgs 
pie kliedziena vārdiem 
dūres sitienu ritmā 

uz nagu skrāpējumu līnijām 
pierakstīt pielūgsmes notis 
tāpat kā Viņš? 
– izlasīju uz Ārsta vizītkartes, 
kad biju rindā 
ar ievainotu sirdi rokās 
manas dzīves uzgaidāmajā telpā.   

“Tēva dzelme sauc manu dzelmi” (sal. Ps 42, 8)  

Dārgie Kristū, svētceļotāji uz Debesīm! 
Pēdējo reizi mēs apstājāmies pie garšī-
gajām Dieva Vārda „ogām”, kuras atgādi-
nāja par Dieva Mīlestības neatlaidīgumu 
mūs pestīt („…pienākas izpil-
dīt visu taisnību!” [Mt  3, 15]), 
arīdzan Jēzus ātro izkāpšanu 
no  ūdens, lai saņemtu Tēva 
mīlestības apliecinājumu (sal. 
Mk 1,10), kas mūs skubina āt-
rāk „iziet no grēka”, lai iekristu 
Dieva apskāvienos. Šodien ce-
ram to padziļināt un pabeigt 
meditāciju par Jēzus kristību 
Jordānas ūdeņos (sal. Mt 3, 
13-17; Mk 1, 9-11; Lk 3, 21-22). 

Sākumā atgādināšu, ka pie 
atbildēm uz jautājumiem, „Ko 
nozīmē, ka esmu kristīts?” vai 
„Ko man un pārējiem dod kristība?”, Dievs 
mūs ved jau caur Vecās Derības notiku-
miem. Sevišķu uzmanību pieprasa pats 
pirmais stāsts par pasaules radīšanu, jo 
tā „izgāja no ūdens haosa” (sal. Rad 1,3; Is 
43, 16-20). Tāpat arī kristieši iesāk jaunu 
dzīvi, dzīvi Tēva Mīlestībā, izejot no kristī-
bas ūdeņiem. Var teikt savādāk: tikai tad, 
kad cilvēks ir kristīts, viņš patiesi dzīvo! 
Otrkārt, vajadzētu pamanīt, ka, izejot cauri 
Sarkanajai jūrai, viss Izraēls tika nosaukts 
par „Dieva dēlu”. Līdz ar to Jēzus iziešanā 
no Jordānas ūdeņiem mēs redzam Jaunā 
Izraēļa, tas ir, Baznīcas (tajā – mūsu) pie-
dzimšanu, nosaukšanu un tapšanu par 
patiesiem Dieva bērniem. Šī piedzimšana 
nav tāpēc, lai mēs būtu padoti Likumam, it 
kā sagūstīti Līkumā (sal. Ga 5,18) un baidī-
tos no soda (sal. 1 J 4,18).   

Dievs jau caur Ezehiēlu skaidro šo pa-
tiesību: „Es jums piešķiršu jaunu sirdi un 
jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm 
akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. 
Es jums došu Savu Garu un jūs vadīšu, 
ka jūs staigāsit Manos likumos un sar-

gāsit un pildīsit Manas tiesas. (...) un jūs 
būsit Mana tauta, un Es būšu jūsu Dievs.” 
(36,26-27.28b)?  

Šo katehēzi papildina sv. Pāvils savā 
vēstulē, atgādinot, ka pretēji 
Vecajai Derībai, kas bija ie-
kalta nedzīvā akmenī (sal. Izc 
24,12; 31,18; 32,16 utt.), tagad 
Dievs ar mums kā saviem bēr-
niem (kuri izgāja no kristības 
ūdeņiem) runā citādāk. Tagad 
Dieva Mīlestības Gars, Svētais 
Gars raksta uz mūsu sirds dzī-
vajām plāksnēm (sal. 1 Kor 3,3) 
un pārliecina, ka  esam Dieva 
mīļotie bērni un varam Viņu 
saukt „Mans mīļais Tētiņš, 
Abba!” (sal. Rom 8,15; Ga 4,6). 

Tādēļ sv. Pāvils tik spēcīgi 
teica, ka tas bija „nāves likums”, kurā līdz 
šim cilvēki dzīvoja, bet tagad esam aicinā-
ti dzīvot „dzīvības likuma garā Kristū” (sal. 
Rom 8,2-3). 

Gribu minēt vēl vienu pavedienu un 
paskaidrojumu par Jēzus kristību. Jēzum 
izejot no ūdens, atvērās debesis. Šai kon-
tekstā daudzi Bībeles teksti runā par laika 
nobeigumu, kad debesu atvēršana būs 
savienota ar Dieva tiesu, kurā nostāsies 
cilvēks (sal. Īj 14,12; Ps  102,26; Is 64,1; Ag 
2,6.21; Mt 24,29; 2 P 3,10; Atkl 6,14 utt.). 
Tomēr te pieminētās atvērtās debesis 
kļūst par „tauri”, caur kuru skaļi skan 
Tēva atzīšanās mīlestībā uz Savu Dēlu. 
Tādējādi tas apzīmē citu saišu kvalitāti 
starp Dievu un cilvēku – mīlestības saites. 

Ļaujiet man šai brīdī piedāvāt vienu 
attēlu. Vai piedzīvojot kādu nespēku, pat 
krišanu grēkā, jūs esat spējīgi iztēloties 
sevi kāpjam Debesu Tēva klēpī, lai Viņam 
žēlotos, ka jums grēks „sāp”, un tā, sēžot 
Dieva klēpī, jūs ļautos Viņam mierināt jūs, 
glāstīt jūsu matus, izteikt siltus vārdus: 
„Tu esi mans mīļais dēls, kas man ļoti pa-

tīk” (Mt 3,17)? Vai šajā „vīzijā” esat spējīgi 
ieraudzīt sevi aizmiegam Debesu Tēva 
apskāvienos? Zinu, ka dažiem cilvēkiem 
ir lielas grūtības tā domāt, pat pieļaut iz-
tēlē, nerunājot par konkrētām dzīves iz-
pausmēm. Šķiet, ka par viņiem var teikt, 
ka tie joprojām ir „ieslēgti zem Likuma” un 
ka Likums un baušļu burts (nevis sirds un 
gars!) audzina viņus (sal.: Rom 2,29; 7,6; 2 
Kor 3,6; Ga 3,23-24). 

Kā iedrošinājumu meklēt un vēlēties 
ieraudzīt „atvērtas debesis” un sadzirdēt 
mīlošā Tēva balsi, te gribu mūs sūtīt pie 
viena no visspēcīgākajiem tekstiem, kurš 
skaidro, kas esam pēc kristības, citiem 
vārdiem – kas notika, kad mēs kopā ar 
Kristu izgājām no garīgās Jordānas, proti, 
Rom 8, 14-17: „Visi, ko vada Dieva gars, 
ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši 
verdzības garu, lai jūs atkal bītos, bet jūs 
saņēmāt pieņemtā bērna garu, kurā mēs 
saucam: „Abba (Tēvs)”. Un pats Gars ap-
liecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva 
bērni. Bet ja esam bērni, tad arī manti-
nieki, pat Dieva mantinieki un Kristus 
līdzmantinieki; tik tiešām, ja mēs līdzi 
ciešam, tad līdzi tiksim arī pagodināti.” 

Ceru, ka tagad ir skaidrāk saprotams, 
ka dažreiz ir nepieciešams strādāt ar blo-
kādēm, šķēršļiem un priekšstatiem, kuri ir 
mūsos un neļauj baudīt kristībā doto Tēva 
mīlestības „konfekti”. Dažkārt šie priekš-
stati sākas jau vecāku mājā, tiek iesūcināti 
sirdī audzināšanas un dažādu pārdzīvoju-
mu laikā. Ne velti pat Katoliskās Baznīcas 
Katehismā ir iekļauta norāde, kas palīdz 

mums – mīlestībā kristītiem kristiešiem – 
katru dienu no sirds lūgties „Tēvs mūsu”: 
„Pirms darīt „par savu” šo pirmo Kunga 
lūgšanas ierosmi, ir lietderīgi pazemīgi 
attīrīt savu sirdi no dažiem „šīs pasaules” 
maldīgajiem priekšstatiem. (…) Sirds attīrī-
šana attiecas uz priekšstatiem par tēva vai 
mātes būtību, kas atkarīgi no mūsu per-
soniskā dzīves gājuma un vides. Tas viss 
ietekmē mūsu attiecības ar Dievu. Dievs, 
mūsu Tēvs, stāv pāri radītās pasaules ka-
tegorijām. Pārnest mūsu priekšstatus uz 
Dievu vai arī pielietot tos pret Viņu – tas 
nozīmē darināt elkus, lai tos pielūgtu vai 
gāztu. Lūgt Tēvu nozīmē ieiet Viņa noslē-
pumā, lai sastaptu Viņu tādu, kāds Viņš ir, 
un kādu Dēls mums Viņu atklājis…” (KBK 
2779) 

Ir vērts, domājot par Jēzus kristību, 
vēlreiz izrevidēt savu saprašanu par kristī-
bu kā ieiešanu nevis „akmeņainā reliģijā” 
un tukšos rituālos, bet attiecībās ar dzīvo 
Dievu, ar Tēvu, kurš mūs un visu pasauli 
iemīlēja līdz pat Sava Dēla Krusta Upura 
līmenim, jo tikai mīlēts un mīlošs cilvēks 
ir laimīgs, un tas dod viņam spēku ne tikai 
iet, bet pat skriet līdz „jūras krastam” – kā 
to iepriekšējā rakstā piedāvājām nosaukt. 
Tādējādi, izkāpjot no Jordānas, mēs iesā-
kam „labās sacensības” (sal.: 1  Tim  6,12; 
2  Tim  4,7) un milža skrējienu (sal.: 1 Kor 
9,24; Ebr 12,1).  

Kurš no mums pirmais atskries līdz 
Debesu vārtiem? 

Priesteris  
Pāvils Kamola
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Intervija ar svētīgu ģimeni „Gaviles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs”Intervija ar izstādes autori „Teiciet To Kungu, Viņa eņģeļi, jūs, Viņa stiprie sargi”

„esmu uzzinājusi, kas esmu”
Madonas katoļu draudzes telpās šo-

brīd skatāma Ivingas Sīmanes un viņas 
dēla Edgara (attēlā) darbu izstāde. Ivin-
ga ir smilteniete, taču biežs viesis arī 
mūsu draudzē, kad no-
tiek kopīga slavēšana 
vai sadraudzība.

Lai iepazītos ar iz-
stādes autori un uzzinā-
tu vairāk par viņas garī-
go ceļu, aicināju Ivingu 
uz sarunu.

Tu un kristietība. 
Cik ilgi esi atvērta Die-
vam, Baznīcai un prak-
tiskai kalpošanai?

Pirms 19 gadiem 
sāku runāt, meklēt un 
lūgt Dievu. Bija cilvē-
ki, kas ieteica kristīt bērnus, sāku jautāt, 
kas tas ir? Kā tas notiek? Atzinu, ka man 
un maniem bērniem to vajag. 1999. gada 
14. novembrī Smiltenes luterāņu baznīcā 
man bija kristības un iesvētības.

Kādā Lieldienu vigīlijā pirms apmēram 
11 gadiem atradu savā sirdī dziļu nožēlu, 
ka neesmu kalpojusi Dievam un ka ļoti vē-
los to darīt, tikai nezinu kā!!?!!! Tad nāca 
piedāvājums palīdzēt sakārtot luterāņu 
baznīcas muzeja materiālus. Es ar lielu 
prieku un pateicību atsaucos.

Pirms 8 gadiem jutos pilnīgi izmisusi, 
dzīves salauzta, bezspēcīga, sāku slīgt bez-
cerībā…. Bet tad 2008. gada pirmajā ad-
ventā kāda neizprotama spēka dzīta uz brī-
di atstāju savus piecus bērnus, vīru, bezga-
līgās mājas rūpes un pienākumus un ar lielu 
nokavēšanos aizgāju uz baznīcu. Gribēju 
atrast atbildes, kas īsti notiek manā dzīvē!?! 
Un kā iziet no apļa, pa kuru riņķoju…

Pēc dievkalpojuma notika sadraudzība, 
pēc kuras nolēmu katru dienu lasīt Bībe-
li un jaunajā gadā braukt uz Valmieru uz 

Pretstraumēm. No tās dienas es patiešām 
katru dienu lasīju Bībeli un vienkārši rakstī-
ju, pārrakstīju, rakstīju, pasvītroju, lūdzos….

Pirms pieciem gadiem Kristus dzim-
šanas svētkos pieņēmu 
lēmumu, izvēlējos pāriet 
uz Katoļu baznīcu, jo at-
radu tur Dzīvību, Dārgu-
mu, ko visu savu iepriek-
šējo dzīvi biju meklējusi.

2014. gada 25. janvā-
rī konvertējos. 25. martā 
piedzīvoju savu Pirmo 
Mūža Grēksūdzi!!! …un 3. 
aprīlī Skaistāko Dienu – 
Pirmo Komūniju.

Kā radās pamudi-
nājums savas izjūtas 
izteikt zīmējumos un 

tēlos?
Līdz ar pāriešanu uz Katoļu baznī-

cu iesaistījos daudzās kalpošanās: sāku 
dziedāt korī, izstrādāju plakātus ziņojumu 
dēlim, piedalījos Dieva slavēšanas pasā-
kumu organizēšanā, Caritas darbībā, tīrī-
ju baznīcu…

Pirms četriem gadiem reiz naktī no-
sapņoju „bildi”, kur Jēzus saka: „Dod Man 
dzert!!!” Sākumā domāju – nu un? Bet šis 
attēls atkal un atkal man atausa atmiņā un 
it kā Kāds teiktu: „Tu neesi to uzzīmējusi.” 
Tad nolēmu paklausīt un uzzīmēt.

Cik viegli vai grūti nāk šie darbi? Un 
kā tie dzīvo pēc tam – tiek dāvināti, rādī-
ti citiem, izlikti eksponēšanai?

Ik pa laikam es satiekos ar Jēzu, rakstot, 
izzīmējot, izdzīvojot Dieva Vārdu vai kāda 
svētā teiktās domas. Lūgšanu laikā reizēm 
it kā „redzu” bildes, kuras zinu, ka man ir 
jāuzzīmē, jāuzraksta, jālīmē, jāizveido. To 
darot, piedzīvoju neaprakstāmu prieku, 
azartu..., es jūtos kā patīkams instruments 

Kāda Rokās. Tās ir manas tikšanās ar Jēzu, 
Mariju, Jāzepu, visiem svētajiem. Pie šiem 
darbiem, kad tie ir pabeigti, kādu laiku 
turpinu lūgties. Dažus esmu uzdāvinājusi. 
Zinu, ka vēlos ar tiem dalīties.

Piebildīšu, ka, izstrādājot darbus, daž-
reiz piedzīvoju dziļu nožēlu par savu ie-
priekšējo dzīvi un saskaros ar šķīstīšanos, 
kad asaras vienkārši plūst straumēm pār 
maniem vaigiem. Pēc tam saņemu lielu 
atvieglojuma sajūtu. Caur Dzīvo Dieva 
Vārdu beidzot esmu uzzinājusi, kas esmu 
un kāds ir Dieva plāns manai dzīvei! 

Vai mākslas jomā esi ieguvusi izglītī-
bu? Vai tā ir tava profesija? Ar ko nodar-
bojies šobrīd?

Esmu absolvējusi Poligrāfijas vidus-
skolu, iegūstot mākslinieciskās apdares 
grāmatsējēja profesiju. Jau mācību laikā 
sapratu, ka nevēlēšos strādāt profesi-
jā.  4.  kursa praksē strādāju pie māks-
linieka-noformētāja un man piedāvāja 
strādāt bērnu mākslas skolā. Es ļoti ne-
gribēju, bet nebija drosmes pateikt „nē”, 
un tā 17 gadus nostrādāju bērnu mākslas 

skolā par skolotāju. Mācīju 5–9 gadus 
veciem bērniem zīmēšanu, gleznošanu 
un 10–12 gadus veciem – ādas apstrādi. 
Pēc septiņu gadu pārdomu laika nolēmu 
tomēr pie skolēniem atgriezties, un šo-
brīd, kaut studēju, strādāju arī par skolo-
tāju-logopēdu.

Kā mainījusies dzīve pēc pievērša-
nās Dievam un Baznīcai? Vai esi laimī-
gāka, atradusi sevi? Vai dzīvot kļuvis 
vieglāk?

Sastopoties ar Dzīvo Dievu, atradu, uz-
zināju, kas esmu! Tagad cenšos sev atļaut 
izvēlēties to, ko vēlos, nevis to, ko uzspiež 
apkārtējie cilvēki, pasaule. Es vairs neiz-
kaisu sevi, mācos neatļaut sev darīt pāri. 
Arvien labāk redzu, zinu, kur ir patiesība. 
Pēc Pirmās Grēksūdzes, atgriežoties 
mājās un atšķirot Terēzes no Lizjē grā-
matu, izlasīju vārdus: „No šīs dienas es 
būšu laimīga!” Un kopā ar Dievu, arvien 
atjaunojot attiecības ar Viņu, es varu 
teikt, ka esmu laimīga, jo zinu, kas esmu, 
kāda ir manas dzīves jēga un mērķis!  
Taču kaut kādā ziņā dzīvot ir arī maz-

Autores viens no lielformāta mākslas darbiem. Ivinga kopā ar meitu Alisi.
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„Es staigāšu ar skaidru sirdi Tavā namā” Vissvētākā Sakramenta adorācija

liet grūtāk, jo biežāk ir jāatrod spēks, lai 
pateiktu pasaulei „nē” un arī bērniem 
izskaidrotu, kāpēc mēs/es kaut ko da-
rām vai nedarām. Reizēm jūtu, ka cilvē-
ki pret mani izturas ļoti piesardzīgi un 
rezervēti, jo „viņa taču iet uz baznīcu”!!!  

Esam iepazinuši tavu meitu Alisi – 
muzikāli apdāvinātu jaunieti. Vai ticība 
ir palīdzējusi bērnu audzināšanā?

Bērnu audzināšanā sastapšanās ar 
Dievu man ļoti palīdz, jo tagad zinu, kur 
meklējama patiesība un varu lūgt no Die-
va katru vajadzīgo žēlastību, padomu, kā 
rīkoties, kā būt. Lai kas arī notiktu, atrast 
pie Dieva mieru. 

Vairākkārt esi piedalījusies Mado-
nas draudzes notikumos. Kā vari rak-
sturot mūsu draudzi?

Brīžos, kad esmu bijusi draudzē, man 
ir palicis iespaids, ka esat sirsnīgi, atsau-
cīgi un Dievu tuvāk iepazīt griboši cilvēki.

Kādus ceļavārdus gribi dot skatītā-
jiem savu darbu izstādē? 

Izstādes nosaukums ir „Sastapšanās 
ar Dievu”. Novēlu, lai katra skatītāja sirdij 
pieskaras Dievs, Svētais Gars, un lai katrs 
sev atrod kādu uzrunājošu domu, attēlu 
vai Vārdu. 

Inese Elsiņa,  
foto no Ivingas personiskā arhīva

Jau sešus gadus pilsētas centrā atro-
das lūgšanu kapela. Tik pierasta, ka brī-
žiem paskrienam tai garām, pat nepado-
mājot, ko tā nozīmē, kādu dārgumu tā sevī 
glabā. Aizmirstot vai 
vispār nezinot, ka šī vie-
ta ir unikāla visas pasau-
les mērogā, jo vienīgā 
vieta uz zemes, kur ne-
pārtrauktajā adorācijā 
piedalās gan katoļi, gan 
luterāņi, gan baptisti.   
Mūsu Madonā. Te mierā 
un klusumā varam pa-
būt divatā ar Jēzu. Uzti-
cēt viņam savas lūgša-
nas, domas un jautāju-
mus. Saņemt atbildes.

Pa šiem gadiem ir iz-
veidojusies stabila brāļu 
un māsu Kristū grupa, 
kam dežūra kapelā ir 
ierasts rituāls kristīgas 
dzīves ritmā, kas no pir-
mās kapelas darbošanās dienas piekopj 
šo kalpojumu. Kalpojumu, kurš ārēji ir tik 
nepamanāms, par kuru neviens neuzsla-
vēs, nepateiks: – Nu gan labi nodežūrēji! 
Kalpojums, kurš raisa pārdomas, kas ir 
īstais kalpotājs – mēs, kas ejam uz kape-
lu pie Kristus, vai Viņš, kurš ir atnācis pie 

mums. Un mums ir tikai jāpanāk Viņam 
pretī, pārsperot kāju pār kapelas slieks-
ni. Milzīga dāvana, kas tikai jāpieņem! 
Tādēļ vienmēr pārņem neizpratne, kad, 

aicinot kādu draudzes 
locekli uzņemties dežū-
ras laiku, tiek saņemts 
atteikums. Visparas-
tākais aizbildinājums 
ierasti ir laika trūkums. 
Protams, mums vi-
siem,  strādājošajiem, ir 
savi darba pienākumi, 
bet... ne jau visiem ir tik 
stingri noteikts darba 
laiks, ka nav iespējams 
izbrīvēt vienu vienīgu 
stundu... Ja parēķinātu 
draudzes locekļu skaitu 
un stundu skaitu nedēļā, 
katram tās stundas de-
žūrai pat nepietiktu. Un 
vai tiešām tā stunda tiek 
izmantota tik milzīgi liet-

derīgi, ka tā atsver laiku, ko būtu iespē-
jams pavadīt kopā ar Kristu? Mūsu Pestī-
tāju, kurš vienmēr mūs gaida un, vistica-
māk, par šo mirkli ir gatavs sniegt pretī 
tādas svētības un dāvanas, uz kādām pat 
neiedrošināmies cerēt.

Ilze Kloppe

kam lūgšanu kaPela ir nePieciešama?

nāc un iemīlies!
22. septembrī necerēti prāvā pulkā un 

raibā dažādu draudžu pārstāvju kompā-
nijā devāmies uz kārtējo draudzes ado-
rācijas nakti Aglonā. Visa nakts Aglonā! 
Daudzsološs, intriģējošs 
skaistums ar nojaušamu grū-
tuma piedevu, lai gan Vene-
randas kundze nemitīgi at-
kārtoja: „Paies kā divas stun-
das!” Tagad varētu rakstīt par 
Aglonas programmu punktu 
pa punktam, bet… ir pārāk 
liela vēlme pateikt savādāk. 

Man tāpat kā krietnai 
daļai latviešu bieži vislabāk 
patīk būt klāt, bet tikai ne priekšā. Kaut 
kur nemanāmi pa vidu vai beigu rindās 
un lai neviens nespiežas blakus un neko 
neprasa, un nelūdz. Koncertā, konferen-
cē un arī baznīcā. Gan jau arī kādam no 
Jums nācies sadzirdēt no priestera Pāvila 
tik kaitinošo jautājumu: „Kāpēc Tu neej 
sēdēt tuvāk? Nāc uz priekšu!” – „Neiešu! 
Man tepat labi!” Un tad seko pārsteidzošs 
jautājums: „Vai Tu kādreiz esi bijusi iemīlē-
jusies?” – „Protams, kurš gan nav!” – „Un 

kur Tu gribēji sēdēt, kad blakus bija tas, 
kuru mīlēji?” – „Pēc iespējas tuvāk,” lēnām 
vilku, saprotot, kāpēc ir cilvēki, kuri tik ļoti 
tiecas katrā baznīcā sēdēt pēc iespējas 

tuvāk altārim...
Mīlestība pievelk, taču tā 

arī apklusina. Tikai iemīlēša-
nās sākuma stadijā gribas vi-
sai pasaulei izkliegt un izrādīt 
savu laimi, bet pēc tam īsta 
Mīlestība atņem nepiecieša-
mību kliegt un runāt, un vairs 
nav nepieciešama arī sensā-
ciju alkstošā pasaule, jo par 
pasauli kļuvusi klātesošā Mī-

lestība. Jūs taču sapratāt? Vairs negribas 
neko teikt par adorācijas nakti Aglonā...

Vai baidīties no līdzdalības adorācijas 
naktī Aglonā? Varbūt varu jautāt nedaudz 
savādāk: – Vai Tu baidies vai baidījies no 
mīlestības, vai ļāvies tai? Es nojaušu, Tu 
ļāvies! Nebaidies! Būs arī nākošā satikša-
nās varbūt šodien Madonā, Mārcienā, Ēr-
gļos, bet varbūt tieši nākošajā adorācijas 
naktī Aglonā. Nāc un iemīlies!

Līga Irbe

izveido savu rožukroni! 
Oktobris Baznīcas dzīvē tradi-

cionāli ir rožukroņa mēnesis. Tā 
ietvaros aicinām bērnus pieda-
līties konkursā „Izveido savu 
rožukroni”! Ikviens bērns tiek 
lūgts izveidot savu rožukroni 
no visdažādākajiem materiā-
liem. Tas var būt jebkas! Ļaujie-

ties radošumam un interesantām 
idejām! Rožukroņus aicinām 
atnest uz baznīcas grāmatu 
galdu ar klāt pievienotu vārdu, 
uzvārdu, vecumu un telefona 
numuru! Uzvarētājus paziņo-

sim 29. oktobrī! 
Lai izdodas!
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Liecība par sirds izvēli „Es dziedāšu par žēlastību un tiesisku taisnību”

kā jūTas māTe
Kā jūtas māte, paņemot rokās savu tik-

ko dzimušo bērniņu? Šī sajūta patiešām 
nav aprakstāma.

Grūtniecības 12. nedēļā uzzinājām šau-
šalīgu diagnozi – omfalocē-
le (Omphalocele – ang.). 
Uzreiz nākamajā dienā tiku 
sūtīta uz Rīgu – uz ģenēti-
kas pārbaudēm. Sēdāmies 
mašīnā un braucām. Diag-
nozi ārsti apstiprināja un 
nosauca vēl neskaitāmus 
riska faktorus, kuri varētu 
neļaut bērniņam attīstīties 
“pareizi”.

Kas tad ir šis “parei-
zi” un kurš to nosaka? Vai 
ģenētiķis, kurš katru reizi 
mēģina pierunāt māti no-
galināt savu vēl nedzimušo 
bērnu? Vai pati māte, kura jau sen ir iz-
plānojusi to, kā izskatīsies bērniņš un kā 
attīstīsies pa mēnešiem? Atbilde ir NĒ. 
Neviens no viņiem. Šo “pareizi” zina tikai 
Viņš. Dievs. Viņš bija Tas, Kurš pazina šo 
mazulīti vēl pirms tas tika ieņemts. Viņš 
zina katru no tā šūnām un milimetriem 
uz tā ādas un šī omfalocēles maisa. Tieši 
šī atziņa, kurai ir jābūt katras mātes vai 
grūtnieces prātā un sirdī, ļauj bērniņu 
mīlēt arvien vairāk. Gribēt arvien vairāk. 
Cīnīties par viņu. 

Tajā vakarā no Rīgas atbraucu “sabru-
kusi”. Kā melns pleķis, nekas, puteklis. 
Likās, ka dzīve apstājās. Daudz raudāju 
un pārdzīvoju, jo nespēju valdīt emoci-
jas. Vīrs savā stiprumā mani pārspēja. 
Abi ar vīru zinājām, ka aborts nekad ne-
tiks veikts. Ne par kādu cenu. Vakarā sā-
kām lūgties novennu priestera Vladislava 
Litavnieka godam. Pēc divām dienām 
mums paziņoja, ka bērniņa hromosomās 

izmaiņu nav. Skumjas nomainīja prieks 
un pateicība. Nepadoties. Ticēt. Lūgties. 
Un katru nākamo reizi, kad Rīgā ģenēti-
ķis piedāvāja pārtraukt grūtniecību, es 

skatījos uz Jēzus un Marijas 
attēlu savā rokassprādzē. 
Nepadoties. Ticēt. Lūgties. 

Divdesmitās grūtniecī-
bas nedēļā jau kārtējo reizi 
USG un citi speciālisti bija 
skeptiski – stāvoklis pa-
sliktinās. Ascīts, nevar sa-
redzēt kuņģi, neredz otru 
nieri... šo sarakstu varētu 
turpināt. Taču šī bija pēdē-
jā reize, kad ārsts varēja uz-
dot jautājumu par abortu, 
jo nākamā vizīte 24. nedēļā 
vairs neatļautu abortu veikt 
likumīgi. 

Kā lai es neticu, ka mans bērns dzīvos? 
Kā lai necīnos? Vai tiešām viņš piedzims? 
Un atkal – to zina tikai Viņš. Dieva plāns 
mūsu dzīvē viennozīmīgi ir labāks par 
mūsu pašu plānu, jo kurš gan zina labāk, 
kas tev ir vajadzīgs, ja ne Tas, Kas tevi ir 
radījis? Zinu, ka nepadosimies. Skatos uz 
savu trīsgadīgo dēliņu un saprotu, ka ne-
kad nepadošos, ticēšu un lūgšos. Tas ir to 
vērts.

Madonas slimnīcā par laimi ir ārsti, 
kuri arī tic Dieva brīnumiem. Patīkami, ka 
Madonā vēl neviens man nav ieteicis veikt 
abortu. Paldies visiem kristiešiem, kas pie 
tā strādā un “māca” ārstus, ka aborts ir 
slepkavība. Slava Dievam par katru māti, 
kura nepiekrīt abortam! Paldies prāves-
tam Pāvilam un pārējiem, kuri lūdzas par 
mūsu ģimeni.

Pateicība Dievam par Viņa plānu mūsu 
dzīvē!

Alina Ikauniece

Katram cilvēkam dzīvē pienāk brīdis, 
kad jāsaskaras ar lielākām vai mazākām 
sāpēm un ciešanām. Tādos brīžos bieži 
var dzirdēt frāzi – „Dievs uzsūta pārbau-
dījumus” vai konstatā-
ciju no malas – „Dievs 
tevi pārbauda”. To 
dzirdot, man vienmēr 
iekšēji mazliet gribas 
sacelties. Kā tas var 
būt, ka Dievam, kurš 
mani bija iecerējis, pa-
redzējis un, atļaujos do-
māt, mīlējis jau pirms 
aizlaikiem – pirms 
pasaules radīšanas, mani būtu jāpār-
bauda? Viņš taču mani pazīst labāk 
par jebkuru, labāk par mani pašu... 
Bet starp daudzajiem Dieva apsolījumiem 
nav apsolījuma, ka mēs dzīvi nodzīvosim 
bez sāpēm.

Varbūt Viņš ļauj mums saskarties ar 
ciešanām nevis pārbaudot mūs, bet ļau-

jot mums pašiem iepazīt sevi, ieraudzīt 
sevi savā absolūtajā bezsspēkā un nevarī-
bā. Dodot iespēju pašiem pārbaudīt savu 
ticību. Laikam gan tikai, nonākot ciešanu 

varā, mēs tā pa īstam 
atveramies Dievam. 
Tas, kādi esam šajā lai-
kā, visvairāk parāda, 
cik tuvu Viņam esam. 
Vai spējam visu panest 
mierīgā paļāvībā, atce-
roties, ka savas sāpes 
varam upurēt Viņa go-
dam, vai tomēr krītam 
dusmās, aizvainojumā 

un sarūgtinājumā… Pārdzīvojumi, fiziski 
vai garīgi, ļauj kā zibens uzliesmojumā ie-
raudzīt savu vājumu. Šai brīdī Dievs liek 
saprast, ka ar savu spēku vien nepietiks, 
lai izietu cauri dzīvei. Tam būs vajadzīgs 
Viņa spēks. Spēks, kuram atvērties, lai 
mūsos sāktu dzīvot Kristus.

Ilze Kloppe

PārdomājoT sāPes un ciešanas

„ROBĒRS ŠŪMANIS, EIROPAS TĒVS”. 
Grāmata „Robērs Šūmanis, Eiropas tēvs” 
stāsta par izcila politiķa un dedzīga kris-
tieša, kam uzsākts beatifikācijas process, 
dzīvi. Robērs Šūmanis (1886-
1963) bija Francijas premjermi-
nistrs, ārlietu, finanšu un ties-
lietu ministrs, viens no ES vei-
dotājiem. Viņš bija dziļi ticīgs 
cilvēks. Katru dienu iesāka ar 
Svēto Misi, pirms došanās uz 
diplomātiskām sarunām vai parlamenta 
un valdības sēdēm viņš devās pie Kristus 
Euharistijā, regulāri devās uz rekolekcijām 
benediktiešu klosterī, par viņa dzīves moto 
kļuva „Ora et labora” – „Lūdzies un strādā”.

„ESI STIPRS”.  Niks Vujačics (1982) 
piedzima bez rokām un kājām, bet uz-
veica savu invaliditāti un dzīvo neat-
karīgu dzīvi kopā ar sievu un bērniem 

Amerikā. Viņš ir paraugs ik-
vienam, kurš piedzīvo grū-
tības. Niks Vujačics zina, kā 
jūtas bērns vai pieaugušais, 
kam dara pāri, jo pats to 
piedzīvojis. 

Nika Vujačiča jaunā grā-
mata „Esi stiprs” stāsta, kā nepado ties 
psi ho loģiskajam teroram, kā stāties pre-
tī  te ro rizētājiem internetā, kā iepazīt un 
kontro  lēt sa vas emocijas, kā palīdzēt ci-
tiem,  ku riem dara pāri. 

ziŅas no draudzes grāmaTu galda
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Sievietes ievainotā sirds „Stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem!”

Dominikāņu māsas Diānas vadītās 
rekolekcijas, kas domātas sieviešu audi-
torijai, Madonā turpināsies arī 11. novem-
brī (tām pieteikties aicinām pie Anitas, 
t. 26464574). Šoreiz piedāvājam atsauks-
mes par septembrī kopīgi pavadīto dienu. 

Sarmīte Saulīte: – Mani uzrunāja mā-
sas Diānas skaidrojums, kas ir dievbijība. 
Latvietis varētu teikt, ka tās ir bailes, bi-
jība no Dieva, bet dievbijība ir dzīvot sa-
skaņā ar Dieva gribu, Dieva prātu, ieklau-
sīties Dievā, spēt sadzirdēt Dieva čukstus. 

Senāk sievietes vērtīgākās īpašības 
bija skaistums un dievbijība. Kādas ir sva-
rīgākās sievietes īpašības mūsdienās? 

Rekolekcijās izteiktā doma, ka „darbs 
un pienākumi ir liela dāvana”, man lika 
paraudzīties citādāk arī uz savu darbu.

Rekolekciju otrajā daļā māsa stāstīja 
par sievietes ievainoto sirdi – kādas do-
mas un darbi no tās iziet. Mēs visi esam 
ievainoti, katram ir kādi „garīgie zilumi”, 
bet Dievs visu var pārvērst žēlastībā.

Gunita Začesta: – Izbaudot dzirdēto 
rekolekcijās „Sievietes ievainotā sirds”, 
pēcgaršā palika vārds LĒMUMS. 

Mums ir tikai jāpieņem LĒMUMS, ar 
kuru arī viss sākas. Jebkura mūsu lie-
ta, darbība sākas ar lēmumu. Liekas, tik 
maza parādība – lēmums, bet tik spēcī-
ga... Un tās sekas mēs jūtam ilgi jo ilgi, 
gan pozitīvās, gan negatīvās. 

Es pati, pieņemot dažādus lēmumus, 
bieži rīkojos egoistiski: bērniem gribu 
likt, lai viņi pieņem (pēc manām domām) 
pareizos lēmumus, vīru vēlos pamācīt, 
bet vai es uzklausu citus? Rekolekcijās 
teiktais saslēdzās ar manas ģimenes šī 
brīža lietām. Kā pieņemt tādu lēmumu, 
lai iemācītos patiešām dzīvot paļāvībā 
uz Jēzu. Gribas padoties un uzdot daudz 
jautājumu. Galvenokārt – KĀPĒC. Bet 
māsa Diāna sniedza skaidrojumu, un pa-
tiešām man šobrīd jau ir vieglāk daudz ko 
pieņemt, darīt un dzīvot paļāvībā.

Pēdējais teikums, ko rekolekciju laikā 
pierakstīju savā kladē, skan: „Jāiemanto 
liela paļāvība, lai spētu Jēzum sekot ar tī-
rām, skaidrām acīm”. To novēlu sev un vi-
sām mūsu draudzes sievietēm (protams, 
arī vīriešiem). Viegli tas nav, bet ar Jēzus 
palīdzību nekas nav neiespējams!

aTziŅas Pēc sePTembra rekolekcijām
Mazā Terēzīte man pašai vienmēr biju-

si ļoti tuva viņas „mazuma” un garīgā ceļa 
dēļ, un arī tāpēc, ka bērnības gaitas pava-
dīju Siguldas draudzē, kur priesteris Ron-
alds Melkers mūs iepa-
zīstināja ar sv. Terēzi, 
kas viņam bija īpaša. 
Priesteris bija tikko at-
nācis no Garīgā semi-
nāra, daļu no studijām 
pavadījis Francijā, kas 
ir svētās dzimtene.

Runājot par 30. 
septembra rekolekci-
jām Madonā, sākotnēji 
likās, ka daudz ko zinu, 
bet RARZI pasniedzē-
jas Baibas Brūderes 
liktie akcenti bija vēr-
tīgi, tie padziļināja 
manu iekšējo pasauli 
un aizķēra, lai pie tiem atgrieztos vēl. 

Dažas atziņas no tā, kas uzrunāja... Te-
rēzei bija jāsaskaras ar mīļoto cilvēku zau-
dēšanu, viņa saprata, ka dzīve ir ciešanas 
un šķiršanās. Viņa smagi saslima, bet lūg-
šanas un citu cilvēku iestāšanās ar aizlū-
gumiem, palīdzēja Terēzei piedzīvot mis-
tisku dziedināšanu – Dievmātes smaidu. 
Viņa iepazina „uzupurēšanās prieku”, kas 
patiesībā bija dāvana. Ja pieliekam piepū-
li, soļojam no vienas uzvaras uz otru, jo 
Jēzus izdara lielāko darbu. Un jāatceras, 
ka Jēzus, nesot krustu, arī trīs reizes pa-

krita, bet nesa krustu tālāk. 
Mani uzrunāja, kā Dievs Terēzi dzie-

dināja no pārjūtīguma, nemitīgas sevis 
šaustīšanas par grēkiem, pārspīlētas sirds-

apziņas izmeklēšanas 
un saasinātas pasaules 
uztveres, vienvārdsa-
kot, viņai sāpēja dzīvot. 
Dievs deva Ziemas-
svētku žēlastību, pēc 
kuras Terēze „milzu so-
ļiem” pārvērtās. Tas at-
spoguļojās viņas dvē-
seles lielumā un vēlmē 
būt pēc iespējas „ma-
zākai”, lai vairāk vietas 
būtu Dievam. 

Īpaši uzrunāja 
stāsts par Ābrahama 
upuri Terēzes dzīvē – 
cīņa par aicinājumu 

uz Karmelu un mīļotā tēva slimība (tēvs 
mūža nogalē sirga ar neprātu), kā arī at-
tiecības ar māsu Selīnu, kas prasīja atteik-
šanos no pieķeršanās. Tādā veidā Dievs 
pārbauda, cik tālu iet uzticība Viņam. 
Visdārgāko, ko Dievs mums ir devis, Viņš 
prasa atpakaļ, lai mēs nepiesavinātos sev. 
Dievs grib, lai mēs pieķeramies Viņam pa-
šam, nevis dāvanām.  

Kopumā rekolekcijas deva iedrošinā-
jumu, cerību par savu garīgo ceļu un Die-
va žēlsirdīgo mīlestību.

Diāna Dzene

kaTehēze Par svēTo Terēzi

SVēTCEļOjuMĀ nOKLAuSīTA AnEKDOTE J 
Vecmāmiņa baznīcā pamana, ka viņas mazmeitiņa Rožukroņa lūgšanas laikā spē-

lējas ar krellītēm un neseko līdzi lūgšanai. Vecmāmiņa pieliecas meitenei pie auss un 
čukst: „Zini, tur uz katras pērlītes sēž mazs eņģelītis un klausās, kā tu lūdzies.”

Pēc Mises abas dodas mājās, bet te pēkšņi mazmeitiņa izvelk rožukroni, sāk to 
stipri vicināt virs galvas un skaļi sauc: „nu, eņģelīši, saturieties!”
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Par palīdzību dvēselēm šķīstītavā„Lai priecājas visu sirdis, kas meklē To Kungu!”

30. septembrī mēs, jaunieši, devā-
mies mazā izbraucienā uz ezeru kopā ar 
māsu Emanuēlu un priesteri Pāvilu. Ar 
mums bija arī Alberts un viņa sieva Aija, 
kuri tieši svinēja 
viena gada laulību 
jubileju. Pie ezera 
mazliet paslavē-
jām un ieklausī-
jāmies Dieva vār-
dā. Tā kā daži no 
mums cits citu ne-
pazinām (jo mums 
pievienojās arī ne-
redzēti jaunieši), 
visi iepazināmies. 
Esmu priecīgs, ka 
mums pievienojās 
papildspēki.

Protams, spēlējām dažādas spēles – 
basketbolu, volejbolu, frizbiju un izbau-
dījām šīs vasaras pēdējos zvejas prie-
kus. Alberts pat paspēja noķert diezgan 
palielu asarīti. Protams, izbaudījām laivu 
braucienu šajā skaistajā un vakara sau-
les izgleznotajā ezerā. Interesantas bija 
kopīgās spēles un sarunas pie ugunsku-
ra un, protams, desiņas, zefīri, augļi un 

citas visnotaļ gardas lietas. Kopumā ļoti 
jautrs, satuvinošs un svētīgs pasākums! 
Šoruden ir sākusies jauniešu vakaru otrā 
sezona. Mēs tiekamies katru ceturtdienu 

pulksten 19 svēt-
ceļnieku mājā 
pēc Svētās Mi-
ses. Programma 
ir dažāda. Atpūša-
mies, dalāmies ar 
iespaidiem vai arī 
kādās konkrētās 
tēmās, iestiprinā-
mies, skatāmies 
filmas, slavējam, 
spēlējam spēles, 
dažkārt rodas kā-
das spontānas 
idejas, piemēram, 

brauciens naksnīgā pastaigā gar ezeru. 
Un vēl satiekamies pasākumos kā aprak-
stītajā, kur parasti kaut kur aizbraucam vai 
tiekamies ar jauniešiem no Lubānas vai 
Siguldas un kopā esam gan nometnēs vai 
kā šovasar – Polijā. Gaidām arī citus, kas 
vēlas mums pievienoties!

Jēkabs Sināts

jauniešu vakaros gaidām arī ciTus!

Līdz ar rudens iestāšanos esam atsā-
kuši aktīvu pastorāta sezonu. Septembra 
3. ceturtdienā ļoti neformālā atmosfērā 
notika pirmais diskusiju vakars. Tajā runā-
jām par dažādām tēmām, uzdevām jautā-
jumus un meklējām atbildes. Šajā vakarā 
izskanēja jautājumi gan par to, kā stāstīt 
jauniešiem par vajadzību apmeklēt baznī-
cu, gan par ģimenē un draudzē aktuālām 
lietām. Dalījāmies tajā, ko esam piedzīvo-
juši, esot draudzībā ar Dievu, pārrunājām 

tematus, par ko gribētu diskutēt nākama-
jās tikšanās reizēs.

Diskusiju vakari arī turpmāk notiks 
katra mēneša 3. ceturtdienā pulksten 
19 draudzes mājā, Valdemāra bulvārī 18. 
Gaidām ikvienu, kas vēlas rast atbildes 
par notiekošo baznīcā, draudzē, par ticī-
bu, lūgšanu un citām kristīgām tēmām. 
Priecāsimies būt kopā! 

Dieva mīlestību vēlot –
Ilona Grīga

akTuālo jauTājumu un diskusiju vakars

Uzlūkojot Baznīcas kalendāru, ļoti īpa-
ša diena, kurā esam aicināti iesaistīties, 
ir 2. novembris. Tā ir Mirušo piemiņas 
diena. Ne bez iemesla šai dienā uzsvars 
tiek likts uz mūsu lūg-
šanu nepieciešamību 
tām dvēselēm, kas at-
rodas šķīstītavā. Tām 
jau ir nodrošināta mū-
žīgā pestīšana, tomēr 
vēl jācieš, lai iegūtu 
svētumu, kas nepiecie-
šams ieiešanai Debesu 
priekā. Daudzi svētumā 
dzīvojošie ir teikuši, ka 
svētums nav nekāds 
izņēmuma greznums, 
kas domāts tikai ne-
daudziem. Arī Vatikāna 
II koncila dokumentā 
Lumen gentium ir iz-
teikts, ka katram cilvē-
kam ir jātiecas uz svē-
tumu (LG 5). Domāju, 
ka ikviens, kas lasījis svēto cilvēku dzīves 
aprakstus, vārdus „svētums” un „cieša-
nas” var nolikt vienu otram cieši līdzās. 
Protams, cilvēkam var būt pat bailes no 
ciešanām, kādas Dievs tam varētu dāvāt, 
un labāk gribētos tās apiet, bet jāsaprot, 
ka ciešanām ir liela nozīme ceļā uz Debe-
su valstību. Turklāt pāri visām grūtībām 
Dievs ir labs un taisnīgs, un cilvēkam ne-
tiek doti tādi pārbaudījumi, kuri būtu pāri 
viņa spēkiem. Ar neskaitāmām žēlastī-
bām cilvēks tiek pavadīts šajā ceļā. Svarī-
gi saprast – kamēr dzīvojam šeit, virs ze-
mes, mums pieejami dažādi maigi veidi, 
kā augt svētumā, bet dvēseles šķīstītavā 
pašas sev palīdzēt vairs nevar, tās izcieš 
daudz lielākas mokas, jo Dievu jau redz, 
bet vēl nav pietiekami tīras, lai ar Viņu pil-
nīgi satiktos. 

Tā kā starp mums, kuri turpinām savu 
svētceļojumu uz Debesīm, un tiem, kas 
to jau ir pabeiguši, bet vēl joprojām šķīs-
tās, pastāv garīga sadraudzība (KBK 954), 

mēs varam dvēselēm 
šķīstītavā palīdzēt. 

Redzot nepiecieša-
mību īpaši lūgties par 
dvēselēm šķīstītavā, 
svētīgais kapucīnu tēvs 
Honorāts Kožmiņskis 
izveidoja Māsu palīdzē-
tāju dvēselēm šķīstīta-
vā kongregāciju. Dažas 
no šīm māsām dzīvo 
Rīgā. Jautājot vienai no 
viņām – māsai Ņinai –, 
kā palīdzēt dvēselēm 
šķīstītavā, māsa at-
bild: – Vislielākā palīdzī-
ba ir Svētā Mise, jo tas 
ir paša Kunga upuris. 
Pēc tam katru lūgšanu, 
labu darbu, ciešanas – 

visu var upurēt par dvēselēm šķīstītavā. 
Neaizmirsīsim arī par atlaidām, kuras var 
iegūt un veltīt kādai dvēselei, gan pirmās 
astoņas novembra dienas apmeklējot ka-
pus, gan izmantojot citus veidus: piedalo-
ties kopējā Rožukroņa lūgšanā, pusstundu 
adorējot Vissvētāko Sakramentu, lasot 
Svētos Rakstus utt.

Bez tam māsa Ņina piedāvā caur grā-
matas starpniecību iepazīties ar mūsdie-
nu mistiķes Marijas Simmas pārdabisko 
pieredzi, lai vairāk apjaustu nepiecieša-
mību lūgties par dvēselēm šķīstītavā, kā 
arī apzināties, ka mūsu dzīve šeit ir vienī-
gā, caur kuru varam gūt iespēju iemantot 
Debesis un šādā izpratnē palūkoties uz 
mūsu neizmērojami vērtīgo dzīvi. 

Sagatavoja Aija Mālniece,
paldies par atbalstu māsai Ņinai

kā PavadīT mirušo PiemiŅas dienu
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„Meklējiet To Kungu un Viņa spēku” Bērni lai krāso!

Svētdienas Evaņģēlijs
„Taču jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus 

pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pie-
der Debesu valstība.”” (Mat 19,14)

Aicinājums „laidiet bērniņus pie Manis” 
vispirms attiecas uz mums  – 
vecākiem, kuriem ir jālaiž, jāat-
laiž un jāmeklē visas iespējas, 
lai bērni arvien vairāk tuvotos 
Jēzum. Tāpēc daži draudzes ve-
cāki nolēma atsaukties šim aici-
nājumam un uzsākt Svētdienas 
skolas nodarbības. 

Tās sāksies 29. oktobrī pulk-
sten 16. Nodarbības notiks svēt-
ceļnieku mājā (blakus baznīcai) 
katru svētdienu un ilgs apmēram stundu, 
pēc kuras būs neliela tējas pauze, lai pēc 
tam kopīgi dotos uz vakara Sv. Misi. Uz 
Svētdienas skolu ir aicināts ikviens bērns 
vecumā no 8 gadiem, kas vēlas sagatavo-

ties Kristībām, Grēksūdzei un Pirmajai Svē-
tajai Komūnijai. Svētdienas skolas prog-
ramma notiks pēc Rīgas Augstākā reliģijas 
zinātņu institūta (RARZI) Katehēzes meto-

diskā centra sagatavotas Katehē-
zes mācību grāmatas un darba 
burtnīcas. Tēmas, kuras apgūsim: 
Radīšanas stāsts, pamatlūgšanas 
un Ticības apliecība, Dieva baušļi, 
Sakramenti, dzīve baznīcā, Svētā 
Trīsvienība un paralēli visam – par 
Dieva lielo mīlestību pret ikkatru.

Nodarbības vadīs Diānas 
Dzenes mamma Antra, kas ir pie-
redzējusi Svētdienas skolas un 

Kristīgās ētikas skolotāja, Agnese Liepiņa 
un Santa Jaujeniece. 

Aicinām pieteikties uz Svētdienas 
skolas nodarbībām pie Santas Jaujenie-
ces, zvanot – 29906072.

aicinām PieTeikTies svēTdienas skolai 

Nebūt ne nejauši draudzes ģimeņu tik-
šanās notiek mēneša otrajā svētdienā. Šo 
laiku esam izvēlējušies tāpēc, lai pavasarī 
un rudenī kopīgi atzī-
mētu Mātes un Tēva 
dienu.  Arī šoruden, 9. 
septembrī svinot  Tēva 
dienu, ar draudzes ģi-
menēm devāmies aiz-
raujošā  laivu braucie-
nā pa Aivieksti, jo dros-
mīgi izaicinājumi taču 
Tēvu dienai piestāv. 
Kaut rīts bija drēgns 
un lietains, brīžiem pat 
iezagās doma, ka pasākums jāatceļ, tomēr 
pēcpusdienā uzspīdēja saule un brauciens 
izvērtās pasakaini skaists. Pēc lietavām Ai-
viekstes upe bija platāka un arī straujāka 

nekā ierasts. Ceļā devās piecas laivas, ta-
jās drosmīgi kāpa arī bērni drošības vestēs 
un izbaudīja piedzīvojumu kopā ar tētiem, 

kuri uzņēmās airē-
šanu. Līdzi devās arī 
priesteris Pāvils un 
māsa Emanuēla. Pēc 
nepilnu divu stundu 
brauciena airētāji 
sasniedza galamēr-
ķi, kur tos sagaidīja 
sievas ar ugunsku-
rā vārītu zupu. Pēc 
iestiprināšanās tika 
dots vēl viens uzde-

vums  – šaušana ar loku instruktora pava-
dībā. Vīriem un arī mazajām atvasēm tas 
padevās tīri labi!

Agnese Liepiņa 

lieliski izdevusies Tēvu diena! 

29. oktobris 5. novembris

12. novembris 19. novembris



Draudzes kalpojumi
Pastorāts
Laiks: katru ceturtdienu plkst. 19
Vieta: Valdemāra bulvāris 18
Kontakti: Anita Cibule (t. 26464574)

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)

Draudzes koris
Aicina dalībniekus visās balsu grupās
Kontakti: Kristaps Šķēls (t. 26610129)

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

Jauniešu tikšanās
Laiks: katru ceturtdienu plkst. 19 
Vieta: Svētceļnieku mājiņa 
Kontakti: māsa Emanuēla (t. 29754207

Svētdienas skola
Laiks: katru svētdienu plkst. 16 
Vieta: Svētceļnieku mājiņa 
Kontakti: Santa Jaujeniece (t. 29906072)

Draudzes vizītkarte

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
Sv. Mise Madonas katoļu baznīcā
Pirmdien, trešdien, piektdien – plkst. 7.15
Otrdien, ceturtdien – plkst. 18
Sestdien – plkst. 10
Svētdien – plkst. 11 un 18

Lai saņemtu draudzes jaunumus un iknedēļas 
pasākumu grafiku savā e-pastā, ir jāpiesakās, 
rakstot uz e-pastu: mdravize@gmail.com

 

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

 
Lappušu nosaukumos – citāti no Psalmiem.
Makets: Aina Pidika.  
Iespiests: SIA „Latgales druka”.
Viena eksemplāra cena ir 0,30 EUR.


