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KALNĀ

Madonas Romas katoļu draudzes vēstis

"Un virs Viņa bija uzraksts:
ŠIS IR JŪDU ĶĒNIŅŠ." (Lk 23,38)

Priestera vēstule

Atslēga mīlestības vīna pagrabam (sal.Dz. 2,4)
Dārgie Kristū, svētceļotāji uz Debesīm! Vai būtu pieklājīgi sākt ar jautājumu:
cik reizes jums gadījies būt tik priecīgiem,
ka to var salīdzināt ar apreibuma stāvokli? Kāpēc tāds jautājums? Jo
mēs tuvojamies Evaņģēlijam,
kas māca par Dieva klātbūtni, kura iepriecina caur vīna
izmantošanu kāzu laikā, bet
vairāk – caur Jēzus rīcību iepriecina sirdi, glābjot to no
kauna. Pat vēl spēcīgāk – par
tādu Dieva mīlestību, kura no
Kānas un tur esošajām kāzām
sūta pie laulībām, kas notika uz Krusta altāra starp Dieva Dēlu un cilvēci. Ak, cik tur
bija mīlestības vīna! Tā pilnīgo garšu baudīsim citās kāzās, kuras mums ir priekšā
(sal. Atkl 19,5-9;21-22; sal. Mt 22,1-14; sal.
Mt 25,1-13).
Sākumā piedāvāju izlasīt sv. Jāņa Evaņģēlija pirmo nodaļu, kur ir runa par Jēzu kā
Dieva izteikto Vārdu, kurš iemiesojies (1,15.9-14). Sevišķu uzmanību vajadzētu pievērst patiesībai: „Viņš nāca savā īpašumā,
bet savējie Viņu neuzņēma. Bet kuri Viņu
uzņēma, kas tic Viņa vārdam, tiem Viņš
deva varu kļūt par Dieva bērniem.” (1,11-12)
Šie vārdi dod lielisku gaismu, lai atvērtos
Dieva mīlestībai, kuru šodien gribam meklēt nākamajā ticības un dzīves noslēpumā
(arīdzan Rožukronī), proti, Kānas notikumos. It kā vienkārši, bet jau sākumā lasām,
ka uz kāzām Galilejas Kānā „arī Jēzus
un Viņa mācekļi tika aicināti” (2,2).
Par ko tas stāsta? Ļaujiet man atbildēt
caur dažām piedzīvotām situācijām. Reiz
biju aicināts pie slimnieka ar sakramentālo
kalpošanu. Izrādījās, ka viņš jau dažus gadus nebija izsūdzējis grēkus, lai saņemtu
piedošanu caur Baznīcas sakramentiem
un pieņemtu Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, Viņa īsto Miesu un Asinis konsekrētajā Hostijā, tādējādi kļūstot par Dieva
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Dēla kāzu mielasta dalībnieku un nogaršojot izcilo Dieva mīlestības vīnu! Kā attaisnošanās argumentu dzirdēju – var teikt –
argumenta neesamību: „Neapgrūtināšu
priesteri, neesmu mirstošs...”
Tomēr beidzot cilvēks nobrieda pie tā, lai „Jēzus un Viņa
mācekļi tiktu aicināti”!!! Un
notika sakramentālā grēksūdze! Tika pieņemta Svētā Komūnija! Tika nosvētīts ūdens
(kas šai mājā nebija) un pasvētīta visa māja (starp citiem –
„apslacīts” arī jauneklis, kurš
pagaidām nav spējīgs „ierasties kāzās”)!
Un notika iedrošinoša saruna ar ģimenes
locekļiem, lai tie negaidītu, lai atvērtos
Dieva vadībai, palīdzībai! Gribas teikt, tā
bija viena no skaistākajām dienām manā
dzīvē, kaut bija „brīvdiena” pēc iepriekšējās nedēļas nopietniem uzdevumiem.
Piebildīšu, ka torīt nevarēju saprast, kas
notiek, jo tik daudz lietu mani „sita” ārā no
iekšēja miera un līdzsvara. Pēc piedzīvotā
ieraudzīju visu ticībā: dzima bērns, kurš
pieņēma lēmumu ieaicināt Jēzu un Viņa
mācekļus, šai gadījumā – priesteri un vienu no saviem tuviniekiem!
Lai saasinātu bildi, atgādināšu, ka
vairākkārt esmu dzirdējis par līdzīgiem
šķēršļiem, kad, piemēram, cilvēks saka:
„Es jau gadiem neesmu bijis pie sakramentiem, jo no baznīcas dzīvoju 10, 15 vai
20 km tālu.” Tad atbildu: „Zini, kalpojot
Gulbenē, es mēneša pirmajās piektdienās braucu pie seniores, kas dzīvo Rankā
ap 40 km no Gulbenes.” Vai cits piemērs,
kad dzirdu: „Es dzīvoju dziļi laukos un jūs
nezināsiet, kā pie manis atbraukt.” Arī tad
varu atbildēt skaidri – mūsdienās ir tādas
iespējas (pat telefonā), ka var atvērt karti un, sākot no baznīcas, redzēt, pa kuru
ceļu jābrauc, kur atrodas konkrētā māja.
Ar to diskusija ir pabeigta, jo aktualizējas

„Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu”
jautājums par cilvēka lēmumu un ilgām,
nevis attālumu. To pašu var teikt par neērtības izjūtu vai kaunu, kad kādam māja
nav tik tīra. Esmu priesteris 15 gadus, un
esmu redzējis ļoti daudz māju, kurās nav
ideāla kārtība vai eiroremonts. Tomēr tajās ir cilvēki, kas grib tīrīt savu sirdi, un
tad neērtība par apkārtni paliek ēnā.
Varbūt uz šī fona labāk saprast, ko man
un tev var nozīmēt Dieva Vārds Evaņģēlijā,
kas saka: „…trešajā dienā bija kāzas…”
(sal. 2,1)? Līdzās nopietnam teoloģiskam
paskaidrojumam, kas sūta pie „trešās dienas”, kad notika Jēzus augšāmcelšanas,
varam noprast, ka nepieciešams nobriest
līdz brīdim, kad Jēzum un Baznīcai sūtām
sirds ielūgumu. Cilvēka sirds (vienmēr)
kavē, tā nesteidzas „meklēt Kungu, kamēr
Viņš atrodams un piesaukt Viņu, kamēr
Viņš ir tuvu!” (sal. Is 55,6). Dažreiz tuvinieki
lūdzas, raud, gavē vai meklē citus godīgus
palīglīdzekļus ne tikai trīs dienas, bet pat
trīs vai trīsdesmit trīs gadus, lai vīrs, sieva,
vecāki vai bērni (tas ir, es un tu!) sagribētu
ieaicināt Jēzu un Viņa mācekļus. Līdz ar
to, vai „trīs dienas” mums neatgādina, ka
„viss jau ir miris” un citu nav ko gaidīt un
piesaukt, kā tikai dzīvo Dievu, Jēzu Kristu
un Viņa Svēto Baznīcu, kā tas notika līdzīgi
Marijai un Martai (sal. J 11) vai mācekļiem,
kuri gāja uz Emausu (sal. Lk 24)?

Šķiet, ka būtu labi pārdomas noslēgt
ar pāris jautājumiem par manām un tavām „trim dienām”. Piemēram: kad būs
šī trešā diena, kad piecelšos un iešu runāt ar konkrētu cilvēku, lai izteiktu lūgumu piedot? Kad sākšu domāt un virzīt
jautājumu par sakramentālo laulību un
bērnu kristībām? Kurā dienā saņemšos,
lai atnāktu uz senioru brokastīm vai aicinātu pie sevis uz „Māju Rožukroni”? Pēc
cik dienām, mēnešiem būšu gatavs nodziedāt psalmu Euharistijas laikā vai nolasīt tajā lasījumus? Kad pienāks diena,
kad došos sevišķā derībā ar V. J. Mariju
caur Skapulāru? Kad iesaistīšos „Caritas”
grupā vai kopā ar sievu/vīru braukšu uz
„Kānas rekolekcijām”? Pēc cik ilga laika
piekritīšu konkrētai adorācijas stundai
kapelā? Kura būs mana trešā diena, kad
lūgšanu pasākumos iedrošināšos skaļi
izteikt savu lūgšanu, dziedāt vai spēlēt
kādu instrumentu? Vēl vienkāršāk: kad
pienāks trešā dienā, kad palīdzēšu sakopt
baznīcu, nomazgāt tai logus?
Šai vietā nāk prāta sv. Terēzes vārdi,
kura, iedrošinot darīt visu nepieciešamo,
mums saka: „Mīlestība piešķirs jums spārnus!” Varam to pārfrāzēt un teikt: „Kānas
vīns piešķirs mums spārnus!”
Priesteris
Pāvils Kamola

Dzejas pieskāriens
Atklātne no Tallinas

Citā laikā
atnāks Vārds, lietus
un Vīns.

Baloža dziesma
uz sarkaniem jumtiem
apsēdās kā migla
- pelēka, klusa, vienkārša.

Tad viņa to ielies
akmens traukos
un aiznesīs uz mīlestības jumtiem,
kur nedz vārds, nedz žests nevar paslēpties.

Tomēr samitrināja roku
darbam ar upura mālu
sešu trauku veidošanai.

Un Kāzu viesi būs apreibuši
no devītās stundas
līdz septiņdesmit septītajai.

Pāvils Kamola
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Intervija
Intervija
ar RARZI
ar svētīgu
asociēto
ģimeni
profesori

Par euharistijas cilvēku
Ar Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) acociēto profesori Baibu
Brūderi mūsu draudzes pārstāvji tikās rekolekciju laikā Madonā. Spilgti un iedvesmojoši bija viņas
vārdi. Tāpēc Kristus
Karaļa svētku priekšvakarā piedāvājam
sa
runu ar Baibu
Brūderi par vērtībām un tikumiem.
Par Eu
haristijas cilvēku.

tērētājs ir „gardēdis”. Viņš tiek pieradināts
tikai ņemt, nevis dot... Bet Euharistijas
noslēpums mūs aicina dzīvot apmaiņā:
saņemt un dot, saņemt, lai dotu tālāk...
Pāvests Francisks
iepriekš minēto patērētāja attieksmi
sasaista ar „izmešanas kultūru” – mēs
patērējam un tad
izmetam ārā, un
tas neattiecas tikai
uz priekšmetiem.
Diemžēl.

Vai varat paskaidrot, kas ir
Kā
attieksmi
„Euharistijas
cilmainīt?
vēks”, ar ko tas atIr ļoti svarīga
šķiras no pārējiem,
pāreja,
pārmaiņa
un vai ikviens no
no cilvēka-patērēmums var uz ko
tāja uz Euharistijas
tādu tiekties?
cilvēku. EuharistiEuharistijas ciljas cilvēks pēc līvēks liek mums dodzības ar Jēzu sevi
māt par Euharistijas Baiba Brūdere svētās Terēzes no Bērna
dod, mācās sevi
sakramentu un tā Jēzus – RARZI aizbildnes – svētkos.
dot, mācās kļūt
augļiem mūsu dzīpar dzīvu maizi civē. Ko mums nozīmē Euharistija, patie- tiem, dodot no sevis otram. Veltot laiku,
šām, pa īstam?
uzmanību, uzturot attiecības... Kā mums
Mūsu attieksme pret Euharistiju ir at- nopietni teica Jēzus: „Ņemiet un ēdiet! Tā
karīga no mūsu attieksmes pret Jēzu, no ir Mana Miesa, Mana dzīvība...” Taču Jēzus
mūsu attiecībām ar Jēzu, no mūsu „kopā- mūs aicina dalīties arī Viņa biķerī... Un tas
būšanas” ar Viņu. Un, mācoties no Jēzus, nozīmē, ka dot sevi pēc Kristus parauga
mūsu sūtība ir kļūt par Euharistijas cilvē- un līdzības, ne vienmēr ir „komfortabli”.
kiem, ar savu liecību pamudināt arī citus Tas prasa dot sevi arī tad, kad otra attiekkļūt par tādiem. Tomēr tas nenozīmē tikai sme var sāpināt, kad tevi nenovērtē, nebiežu dalību Euharistijā...
pieņem utml. Evaņģēlijs mums to māca.
Mūsdienu sabiedrība ir patērētāju
mentalitātes sabiedrība. Tā veido cilvēDieva Vārds pārveido, ja ļaujam tam
ku-patērētāju, kas ir pretējais Euharistijas ienākt mūsu dzīvē. Kā?
cilvēkam. Cilvēks-patērētājs, kā jau pats
Mums jābūt kā maizei uz galda: tas,
vārds uz to norāda, patērē visu, diemžēl kurš ir izsalcis, var nākt un remdēt savu izarī attiecības, arī draudzības... Cilvēks-pa- salkumu... Bet maizei jābūt labai... Tāpēc
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„Gaviles
„Mans patvērums
un uzvarasun
prieks
mana
atskan
pils, mans
taisno
Dievs”
teltīs”
Euharistijas cilvēks ir arī tas, kurš mācās
sirdsšķīstību, lūdz grēku un kļūdu piedošanu. Jā, viņš grib būt arī piedošanas cilvēks. Kā to panākt? Ko darīt?
Vingrināties katru dienu šai pārveidei,
kas notiek, šķīstot mūsu sirdis. Vingrināties ielikt mīlestību visā. Pūlēties visu izdarīt maksimāli labi, – cik vien labi spējam uz doto brīdi. Un smelties tam spēku
Euharistijā, kurā Jēzus dod mums Sevi par
dzīvības maizi. Lai mēs vēlētos un spētu
ņemt līdzdalību Jēzus Sirds ciešanās par
cilvēci, par Baznīcu, par pasauli...
Kā Jēzus izpaužas ikdienas dzīvē?
Arī jūsējā?
Ikdienas dzīvē Jēzus, protams, ir ar
mums. Kā Viņš to apsolīja. Svarīgi ir iemācīties atpazīt Viņa klātbūtni, un tajā
ļoti palīdz Viņa Gars – Svētais Gars. Tāpēc
rītu sāku ar dienas veltīšanu Svētajam Garam. Dievs vienmēr ir mums klātesošs, un
mums jāmācās būt klātesošiem Viņam,
visās lietās. Tas nenotiek „uzreiz”. Mācīties nozīmē arī to, ka ne vienmēr viss
sanāk, ka mēdzam pieļaut kļūdas... Bet
uzticēsim to visu Jēzum ar Svētā Gara palīdzību! Un, galvenais, būsim pacietīgi šai
Svētā Gara skolā!
Skola, tas nozīmē arī mājasdarbus, un
Svētā Gara skola nav izņēmums.
Kas ir mūsu mājasdarbi?
Tas, ko Jūs minējāt: dzīvot intensīvu ticības dzīvi ar Sakramentu pieņemšanu, ar
vēlēšanos Euharistiju saņemt pēc iespējas
biežāk. Tā kā mums visiem ir savi darba
pienākumi, vajadzētu censties „tikt” uz
Svēto Misi kaut divas reizes nedēļā. Un
tad Euharistija ieplūdīs mūsu dzīvē, kā
tas arī ir domāts. Ne tikai ņemt līdzdalību
Euharistijā, esot Misē, bet ļaut Euharistijas
žēlastībai ieplūst mūsu ikdienas dzīves
mazajās un lielajās lietās. Jā, atpazīt Dieva
klātbūtni un „valodu” sastaptajos cilvēkos, ikdienas notikumos, apstākļos, kādi

tie veidojas vai mainās... Dievs nav domājis, ka mums būtu jādara kaut kas ārkārtējs, lai Viņu sastaptu. Tikai jāvēlas tas, un
jācenšas izturēties pret citiem tā, kā Dievs
izturas pret mums. Un, tā kā tas ne vienmēr ir viegli, varbūt reizēm pat ļoti grūti,
tad svarīga ir stipra griba: pielikt piepūli.
Darīt labāko, ko varam ar žēlastības palīdzību, un ielikt to Dieva rokās. Šai ziņā
daudz esmu mācījusies no svētās Terēzes
no Bērna Jēzus, gan tulkojot viņas rakstus,
gan pētot viņas garīgumu doktordarbā,
un pats svarīgākais – ņemot viņas padomus savā ikdienā, sekojot Kristum. Jā,
mums jāatceras, ka sekojam Kristum, nevis svētajiem. Visi svētie ir sekojuši Viņam,
tāpēc viņu pieredze mums ļoti noder.
Cik svarīga mums katram ir ikdienas
lūgšanu prakse?
Ļoti svarīga. Tā ir kā elpošana. Cik ilgi
varam bez elpošanas? Tāpat tas attiecas
uz garīgo dzīvi. Ir labi, ja mums ir savs
„ikdienas minimums” draudzībai ar Jēzu.
Un tad – būt uzticīgiem šīm lūgšanām. Arī
nogurumā. Nedomāsim, ka esam vienīgie, kas nogurstam.
lu?

Vai RARZI redzat kā īpašu augstsko-

Jā, tā ir. Dievam ir sava doma, kas mūs
pārsniedz. To mācāmies respektēt, studējot un izkopjot garīgo dzīvi. RARZI esam
kā viena ģimene. „Izglīto sirdi un prātu!” ir
mūsu devīze. Kad studenti beidz studēt,
redzam, cik liela ir bijusi viņu izaugsme,
un ir prieks redzēt, kā viņi nobriest. Prieks
sastapt savus absolventus baznīcā, kopā
lūgties un strādāt Baznīcas kopējam labumam. Aicināšu pie mums arī jaunus studentus – gan bakalaura un maģistru, gan
mūžizglītības programmā, kas ir piemērota ikvienam, kas vēlas iet dziļumā savas
ticības satura iepazīšanā.
Inese Elsiņa,
foto no personīgā krājuma
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„Es teicu savu dziesmu Karalim”

Iekšup vērstas pārdomas

Svinīgās vakariņas Bībeles stundas
dalībniekiem

Kā iepazīt sevi

„Vai jums kādreiz ir bijušas nozīmīgas
vakariņas ar tuviem cilvēkiem, atzīmējot
svarīgu notikumu jūsu dzīvē?” – jautāja
priesteris
Pāvils
Bībeles
stundas
nodarbībā,
kurā
lasījām par Jēzus
vakariņām kopā ar
mācekļiem.
Divus gadus pa
nelielam fragmentam ik otrdienas
vakaru tikāmies un
pabeidzām
lasīt
un apcerēt Marka evaņģēliju. Tas
arī bija nozīmīgs
iemesls, lai 31. oktobrī – Visu Svēto
dienas priekšvakarā – sarīkotu svinīgas vakariņas.
Izrādījās, ka tas nebija vienīgais iemesls svinībām, jo oktobrī apritēja divi
gadi kopš priesteris Pāvils ir mūsu draudzē. Kā pateicību prāvests dāvanā saņēma draudzes sievas adītus pirkstaiņus,
šim laikam aktuālu un nepieciešamu lietu.
Mazajā un mājīgajā svētceļnieku namiņā mūs sagaidīja skaisti klāts galds,
vietas pietika ikvienam, kaut bijām vairāk
nekā divdesmit. Liels paldies atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja sagatavot
mielastu! Pēc vakariņām priesteris aicināja klātesošos padalīties par to, kas katru ir
uzrunājis Bībeles stundu laikā. Pārdomas
bija visdažādākās. Kāds bija pārsteigts,
cik ļoti Dievs spēj uzrunāt caur klusumu
un savu Vārdu, cik daudz jauna var atrast
un ieraudzīt. Kādam patika uzklausīt citu
brāļu un māsu dalīšanos, kādam – diskutēt. Vairākiem šie otrdienas vakari kļuvuši
ierasti un ļoti nepieciešami. Sadraudzība
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un kopā būšana ar draudzes cilvēkiem,
kopīgā tējas dzeršana un sarunas pēc nodarbības ļoti satuvinājuši.
Arī es, atceroties Bībeles stundu
iesākumu, biju pārsteigta par šo vakaru vienkāršību,
bet reizē dziļumu.
Parasti, ja vēlamies
aicināt
cilvēkus
uz pasākumu, piedāvājam uz „āķa”
kādu ēsmu – kaut
ko uzrunājošu –
skaistu
mūziku,
krāšņu noformējumu vai gardu cienastu, kas apmierinātu kādu no piecām maņām. Bībeles stundu programma
bija pavisam vienkārša – fragments no
Bībeles un pusstunda klusumā, to apcerot un pārdomājot, bet vēlāk daloties un
lūdzoties. Svēto Rakstu fragmentā katrs
meklējam vārdu vai frāzi, kas paver sirdī
durvis un tālāk dodamies ceļojumā turp.
Ceļojums var būt dziļi personīgs, pamācošs, pilns ar jautājumiem vai jauniem atklājumiem, sāpinošs, mierinošs vai iepriecinošs, vienvārdsakot, aizraujošs.
Neko citu nevajag – tikai klusumu un
Vārdu. Dievs pats šai laikā uzrunā mūsu
sesto maņu – dvēseles spēju uztvert un
atbildēt.
Pēc nelielām Bībeles stundas brīvdienām 28. novembrī plānojam atsākt nodarbības. Šoreiz dodoties ceļojumā pa
Vecās Derības Esteres grāmatu. Aicināts
ikviens!
Agnese Liepiņa
Aivara Zariņa foto

Anna ilgu laiku nevarēja pasaulē atrast
savu vietu. Gribēja darīt lielas lietas. Tādas, lai citi viņu apbrīno. Ar greizsirdību
skatījās uz tiem, kam bija daudz ideju. Uz
tādiem, kuri bija visur. Kuri nemitīgi prata
sakārtot, atrisināt visdažādākos uzdevumus. Anna arī tā gribēja, bet viņa
nebija tik atjautīga un apķērīga.
Palika it kā ēnā.
Annai ļoti patika mūzika.
Dziedāja korī. Bieži sapņoja,
ka stāv priekšā un dzied solo.
Vai spēlē uz kāda instrumenta. Visi aplaudē. Domāja, ka
tad būs laimīga. Bet neviens
nedeva viņai šādu iespēju.
Lūgšanas laikā, runājot ar Dievu,
bieži jautāja: „Kāpēc? Kāpēc vienmēr man
jābūt aizmugurē? Kāpēc varu darīt tikai
mazās lietas, kas, salīdzinājumā ar citām,
izskatās kā sīkumi?” Ilgi nevarēja piekrist
Dieva Gribai. Uzreiz nesaņēma Viņa atbildi. Bet Kungs, rūpējoties par viņu, deva
savu žēlastību, mieru un saprašanu. Ar
laiku Anna sāka akceptēt to, ka viņai ir paredzēta pēdējā vieta. Teica Dievam: „Labi.
Tu zini, kas man ir labs. Tā kā Tu nedod tik

daudz, kā citiem, piekrītu, ka būšu tur, kur
Tu vēlies mani redzēt. Dziedāšu korī bez
skumjām, ka neesmu uzmanības centrā,
un darīšu to, ko varu, kaut cilvēku acīs tas
neko nenozīmē.” Tad atnāca miers. Viņai
vairs nebija jādzenas pēc augstā goda.
Beidzot bija laimīga.
Pēc kāda laika nomira un
gāja uz Debesīm. Tur tikās ar
Radītāju. Dievs ar lielu mīlestību viņu apkampa un teica:
„Anna! Mans bērns! Esmu
priecīgs, ka beidzot esi mājās! Tu esi bijusi uzticīga mazās lietās, nāc manā priekā!”
Viņa iegāja, turot Tēti aiz rokas. Un tur...liels eņģeļu koris! Sajūsmas pilna raudzījās uz Dievu: „Varu pievienoties?” Skrēja...
Ar eņģeļiem dziedāšu alleluja,
Ar svētajiem dejošu alleluja,
Manai dvēselei prieks –
gribu dziedāt pasaulei.
Jēzu, nes mieru,
Vadi mani!
Alleluja – manai dvēselei prieks!
Kāda koriste

Kad fiziskais ceļš pārvar robežas
16. novembrī draudzes namā notika
tikšanās ar Santjago ceļa svētceļnieci Vivitu Vecozolu. Vivita ir luterāņu draudzes
pārstāve, viņa neslēpa, ka svētā Jēkaba
ceļu mēro visdažādāko konfesiju ļaudis,
arī neticīgie.
Ceļa fiziskā iešana Vivitai pārvērtās par
dvēseles gaitu. Un kas tāds allaž ir apbrīnas
vērts, jo patiess un iekšēja pārdzīvojuma
sakustināts. Ja dzimst atklāsme, tā ir ārpus
apspriešanas, ārpus salīdzināšanas. Tā ir
kā zvaigzne. Nekas, ja pats pie līdzīgas atziņas esi nonācis jau krietni sen. Atklāsme
izspīd cauri laikam, cauri ikvienai pagātnes

pieredzei. Tā apžilbina, jo ir Dieva tā brīža
pieskāriens, garīgās realitātes mājvieta.
Vivitas izvēle iet individuāli, iepazīstot
savas iekšējās pasaules dinamiku, pastaigu ar Jēzu, nelika vilties. Grēka apziņa un
tā nožēla, Krusta spēks, Dieva mīlestība,
kas pārceļ kalnus, neaptveramais dabas
skaistums, sastapto ļaužu iejūtība un galvenais – netraucēta saruna ar Jēzu – viņai
pašai liek atkal ilgoties pēc Santjago ceļa.
Mums, citiem, pateicoties Vivitas liecībai,
tas, iespējams, ļaus nobriest kādam savas
dvēseles svētceļojumam.
Inese Elsiņa
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„Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens”

Fotoreportāža no Polijas Tatriem

Tatru vēsts šajā rudenī
No 9. līdz 14. oktobrim draudzes grupa priestera Pāvila vadībā uzturējās Polijā, kur baudīja kalnu skatus un kāpšanu
virsotnēs, ekskursijas Zakopanē un Rožukroni termālajos baseinos. Dalībnieku atsauksmes piedāvājam kā papildinājumu brauciena vizuālajai vēstij
tepat līdzās.
Vita: – Pirmajā vakarā apstājāmies Elki pilsētā Karmela māsu klosterī. Rīta svētajā
Misē klostermāsu dzidro balsu skandētie dziedājumi un
priestera sprediķis iespiedās
atmiņā un lika pārdomāt tajā uzdoto jautājumu: „Bet kurš mani mīl?”
Dodoties tālāk, ātrā solī izgājām cauri Čenstohovas baznīcai, kavējoties pie
Dievmātes svētbildes, Vissvētākā Sakramenta un pie pāvesta altāra.
9. oktobra vakarā, kad ilgā sēdēšana
mašīnā jau bija nogurdinājusi, ieradāmies galamērķī. Ainavas reljefs pie apvāršņa izskatījās kā sapnī, filmā vai pasakā.
Kalnu skaistums un varenība uzreiz uzrunāja sirdi un raisīja sajūtu – mīļie Tatri.
Laikam jau tā bija līdzenuma cilvēka ilgošanās pēc kalniem, kas lika tā domāt.
Tālākās dienas paskrēja ātri, piepildoties ar iespaidu pārbagātību. Pirmajā dienā nokļūstot virsotnē pie Polijas robežas
ar Slovākiju, nonācām sniegā, vējā, putenī un priecīgā sirds līksmībā. Taču pati
došanās augšup vairākiem no mums, kuri
ikdienā strādājam sēdošu darbu, nemaz
nebija tik viegla. Kalnu gaiss lika aizelsties
ātri vien. Svarīgākais, dodoties pa Tatru
maršrutiem, bija atcerēties apstāties un
palūkoties apkārt. Nepalaist garām Dieva
radīto skaistumu. Apstāšanās mirkļi un
dabas varenības panorāma nāca kā Kunga svētība un veldzēja sirdi.
Aija: – Šis brauciens man bija negaidītu pārsteigumu pilns, gan sastopoties ar

8

kalniem, gan līdzcilvēkiem un sevi. Braucu ar lielām cerībām, ka šim jābūt garīgi vērtīgam braucienam, jo tajos pašos
datumos iekrita citi pasākumi, no kuriem
atteicos. Manas cerības tika piepildītas
pat vēl vairāk, nekā gaidīju. Atmiņā
paliks svēto relikvijas, pie kurām
biju pirmo reizi, īpaši pie sv. Ritas, kuras palīdzību lūdzu, un
problēma tūdaļ atrisinājās.
Rasa: – Man patika kalni.
Es jau sen mācēju skaitīt Rožukroni, bet kalnos, skaitot to
katru dienu, man tas iepatikās,
un sapratu, cik Rožukronis ir svarīgs un cik ļoti Dievs mums var palīdzēt caur to. Arī pārbaudījumi mācīja atkal piecelties. Kalnu lielums un varenība
rādīja, cik liels ir Dievs. Kādā rītā Sv. Misē
konsekrācijas brīdī priesteris pacēla ievērojami lielāku hostiju nekā ir pierasts redzēt, un es smaidot domās teicu: „Dievs,
Tu tiešām esi liels!” Mums bija iespēja izbaudīt arī – ka, lai nonāktu pie meklētā, ir
diezgan jāpapūlas. Tagad Latvijā reizēm
atgriežos kalnos – „ar dvēseli mākoņos
un ar kājām uz zemes”.
Mārtiņš: – Viss bija ļoti patīkami –
naktsmītnes, ēdiens, varenie kalni un tie
skati, kuri paliks atmiņā uz mūžiem. Cilvēki, visa atmosfēra bija tik superīga. Visvairāk man patika sniegotie kalni. Jūtos
pateicīgs Dievam, ka Zakopanes pašvaldības darbinieks mums uzdāvināja braucienu uz augšu.
Elīza: – Nedēļa Polijā bija neaizmirstama! Lai gan bija jāceļas ļoti agri, katra
diena bija skaista un īpaša! Dažos brīžos
kalnos kāpt nebija viegli, bet, tiekot augšā un ieraugot skatu, kas pavērās, viss
nogurums pazuda kā nebijis. Daba tur ir
elpu aizraujoša! Gan sniegotās augstienes, gan krāsainās un rudenīgās ielejas,
ūdenskritums un kalnu ieskautais ezeriņš.

Līgas un Mārtiņa foto

9

„Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida”
Man ļoti patika arī uzkāpt klintīs un apskatīt alas! Pateicos lieliskajiem cilvēkiem un
Dievam par tik jauku piedzīvojumu!
Agita: – Lai slavēts Jēzus Kristus! Man
ļoti, ļoti patika šis ceļojums un ticu, ka
Dievs to man sakārtoja. Dievs mani ceļojumā pieskatīja, sveiku un veselu mājās
atveda. Paldies, ka pieņēmāt grupā, man
šī bija jauna pieredze.
Anta: – Dievs mani mīl! Es to zinu.
Viņš mīl mūs visus. Mums tikai jāatver
plašāk acis un sirdis, tad visas Viņa dāvanas pamanīsim! Visa zeme ir skaista,
kur vien mūsu kājas iet: vai tas ir Teiču
purvs, Tatru kalni vai Cesvaines pils parks.
Priecājos, ka bija tāda pēkšņa iespēja
kopā ar Madonas katoļu draudzi kāpt Tatru kalnos. Draudzes pasākumā iesaistījos
pirmo reizi. Tas bija emocijām, notikumiem, pārdzīvojumiem bagāts brauciens,
kurā no Dieva sajutu un saņēmu atbildes
uz dažiem sev būtiskiem jautājumiem.
Kāpšana kalnā, apkārtējais klusums, dabas
skaistums, varenums, sarunas ar priesteri
palīdzēja sakārtot domas. Esmu pateicīga
par šo iespēju un ceru kādreiz vēl izbaudīt
šīs daudzās emocijas un sajūtas!
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Māsa Gabriēla: – Parasti gāju grupai
aizmugurē. Pirmkārt, tāpēc, ka gribēju
pabūt klusumā, otrkārt – mana sportiskā
forma nav tik laba, lai turētos priekšgalā.
Tad vientulībā varēju padomāt par dažādām lietām un satikties ar emocijām un
savu vājumu. Nebija jāsteidzas, varēju
iet mierīgi, savā tempā, zinot, ka pārējie
pagaidīs. Par to biju pārliecināta, un tas
deva brīvību. Dažreiz bija grūti iet. Brīžiem gribējās padoties. Neticēju, ka sasniegšu mērķi. Un vienmēr biju pārsteigta, kā tiku virsotnēs. Tad vairs neatcerējos
pieliktās pūles. Varēju apbrīnot ainavu un
priecāties par to, ka atkal uzvarēju sevi.
Polijā pārdzīvoju daudz priecīgu brīžu –
pie galda vai citās vietās (patika kopīgā
slavēšana mašīnā, sevišķi atpakaļceļā),
bija laiks arī nopietnām sarunām. Gribu
pateikties manam „sargeņģelim” (kura
vārdu joprojām nezinu) par garīgo un
materiālo rūpību. Saņēmu riekstiņus brīdī, kad tieši tos man kārojās, un pēdējā
dienā man tika uzdāvinātas manas vismīļākās konfektes. Sirsnīgs paldies visiem,
kuri deva šo iespēju piedalīties ekskursijā.
Lai Dievs atalgo un svētī!

Pieredzes ceļos

Seniori viesojas Valmierā un Smiltenē

Septembrī „Senioru brokastu” laikā
nolēmām, ka nākamā tikšanās mums notiks kādā citā draudzē. Vienojāmies apciemot Valmieras Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudzi un Smiltenes
Sv. Jāzepa draudzi.
17. oktobra rītā, lūdzoties Rožukroni un Sv. Gara apgaroti, devāmies ceļā.
Kopā ar draudzes ganu, priesteri Pāvilu,
bijām sešpadsmit. Valmierā mūs sagaidīja šīs draudzes prāvests Lauris Malnačs,
kas iepazīstināja ar Valmieras katoļu baznīcu. Apskatījām izstādi, veltītu Sv. Jaunavas Marijas vārdā nosauktajām baznīcām Latvijā. Sekoja Sv. Mise, ko celebrēja
priesteris Pāvils. Ļoti lielu iespaidu atstāja baznīcas centrā uzstādītais krustā sistais Jēzus tēls. Lūkojoties uz krucifiksu,
pie sevis domāju – arī Jēzū bija cilvēciskā
daba – Viņš negribēja mirt un kā cilvēks
upurēties, tomēr ar lielāko centību un
mīlestību kā Dieva Dēls izpildīja Tēva gribu. „Ne mans, bet Tavs prāts lai notiek” –
tāda ir Kristus mīlestības skola.
Tālāk braucām uz Smilteni, kur katoļu baznīcā mūs sagaidīja priesteris Juris
Škapars. Tā bija mīļa atkalsatikšanās ar
priesteri, kas kalpojis Madonā. Baznīcā lū-

dzāmies Sv. Jāzepa litāniju, priesteris
Juris iepazīstināja ar draudzes un baznīcas vēsturi, šodienu. Viņš pateicās par
ieguldīto darbu priesterim Pāvilam, kurš
pirms kāda laika bija Smiltenes draudzes
prāvests. – Man ir atstāts lielisks mantojums, – atzina pr. Juris. – Baznīcas telpas
un vieta, kur šobrīd uzklāts galds, un kas
no garāžas tika pārveidota cilvēku sapulcēm. Tagad šeit pulcējas draudze, notiek
kopīgas svinības, aktivitātes.
Pēc maltītes devāmies uz baznīcas
dārzu, kur aug augļu koki, ko stādījuši
priesteri. Apstājāmies pie skaistas ābeles, ko dēstījis priesteris Pāvils. Kociņš
ļoti izaudzis – no sirds priecājās priesteris. Tālāk devāmies uz Niedrāja ezeru –
skaistu un sakoptu vietu Smiltenes pievārtē. Lūdzāmies Rožukroni, pateicāmies
Dievam par piepildīto dienu. Pateicāmies
arī Dzeņu ģimenei un Antoņinai par atvēlētajiem braucamajiem. Spēcināti un
Dievam pateicīgi, devāmies mājup.
Cerības Dievs, kas esi klints, uz kuras
mēs stāvam, esi mūsu dzīves kodols un
centrs vienmēr!
Veneranda Peļņa,
Mārītes Kampānes foto
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3. decembrī sākas Advents

Advents – Kristus gaidīšanas laiks
Daudziem kristiešiem Advents parasti asociējas tikai ar Kristus bērniņa gaidīšanu, gatavojoties Ziemassvētkiem, taču
tas ir vēl kas vairāk. Latīņu valodas vārds
“adventus” nozīmē atnākšanu.
Tas attiecas gan uz Jēzus piedzimšanas notikumu, gan Viņa apsolīto otrreizējo atnākšanu. Otrā
atnākšana būs kā pasaules
tiesnesim saskaņā ar Jēzus
apsolījumu Mat. 24,30: Un
tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās
un redzēs Cilvēka Dēlu nākam
debess padebešos ar lielu spēku
un godību.
Adventa tradīcija veidojās ceturtajā,
piektajā gadsimtā, un sākotnēji Spānijā
tas bija sagatavošanās laiks kristībām.
Katehumēni parasti tika kristīti janvārī,
Zvaigznes dienā jeb Kunga parādīšanās
svētkos. Gatavojoties šim notikumam,
kristieši 40 dienas gavēja un lūdzās. Ar
Kristus nākšanu Romas kristieši to esot
saistījuši tikai sestajā gadsimtā.
Mūsdienās Advents simbolizē Baznīcu, kas gaida atnākam pēdējās dienas,
kad Kristus atgriezīsies godībā. Kad tas
tieši notiks, neviens īsti nezina, bet Baznīca svin Jēzus gaidīšanu, gatavojoties
Kristus dzimšanas svētkiem.
Zīme, ko Dievs mums rāda ar Kristus
pirmreizējo atnākšanu, norāda uz otro,
kas notiks laiku beigās. Katram no mums
to būs iespējams piedzīvot, kad beigsies
mūsu laiks un mēs ieiesim Mūžībā.
Līdzīgi kā jūdu tauta gaidīja (un daudzi vēl joprojām gaida) Mesijas atnākšanu, tā arī Baznīca, kas vienmēr ir ceļā pie
Kunga, pastāvīgi gaida savu Līgavaini.
Kā teikts Katoliskās Baznīcas Katehismā (KBK): Ja raugās nākotnē, tad vecās
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derības Dieva tauta un jaunās derības
Dieva tauta tiecas uz līdzīgiem mērķiem:
tās gaida Mesijas atnākšanu (vai otrreizējo atnākšanu). Taču vieni gaida Mesijas,
kas mira un augšāmcēlās, otrreizējo atnākšanu un Viņu atzīst par Kungu un
Dieva Dēlu; otri gaida Mesiju,
kura vaibsti vēl ir aizklāti, atnākam laiku beigās; šo gaidīšanu pavada nezināšanas
drāma vai arī Jēzus Kristus
nepazīšana.
Baznīcai līdzīgā situācijā
bija Izraēla tauta Vecās Derības laikā izsūtījumā, gaidot
uz Mesijas atnākšanu. Lai sabalansētu šos divus elementus, abas
atnākšanas, Baznīca mēdz veltīt pirmās
divas adventa svētdienas jeb kā tautā tās
dēvē “adventes”, lai skatītos uz Kristus
otrreizējo atnākšanu, bet pēdējās divas –
lūkojas uz Kristus pirmo atnākšanu.
Svinēdama Adventa liturģiju, Baznīca
katru gadu dara klātesošas gaidas pēc
Mesijas atnākšanas: iesaistoties Pestītāja
pirmās atnākšanas ilgajā sagatavošanās
laikā, ticīgie atjauno savas kvēlās ilgas
pēc Viņa otrreizējās atnākšanas. (KBK
524)
Tādējādi Adventa laiks ir īpaši piemērots sirdsapziņas izmeklēšanai un
grēksūdzei, kā arī gandarei un žēlastības
darbiem, jo ko gan citu mēs varam darīt,
gaidot tikšanos ar Kungu, lai Viņš mūs
atzītu par savējiem, par piemērotiem ienākšanai Kāzu namā?
Advents ir arī Baznīcas liturģiskā
gada sākums. Pieminējuši visus svētos
un visus mirušos, nosvinējuši Kristus Karaļa svētkus, mēs atgriežamies atkal pie
kristīgās ticības pamatiem – Kristus gaidīšanas.
Aivars Zariņš

„Izsūti Savu gaismu un savu patiesību”

Dēlam pienācīga mājvieta
Pievēršot uzmanību svētku dienām,
pēc liturģijas kalendāra šoreiz aplūkosim
8. decembri, kad tiek svinēta Vissvētākās
Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšana.
Šajā dienā atzīmējam
Marijas ieņemšanu mātes Annas miesās, un tā
notikusi īpašā veidā, kā
to apliecina Bezvainīgās
ieņemšanas
dogma,
kuru pasludināja pāvests Pijs IX, 1854. gadā.
„Svētlaimīgā
Jaunava
Marija kopš paša pirmā
savas ieņemšanas brīža,
pateicoties īpašai Visvarenā Dieva žēlastībai un
labvēlībai, cilvēces Pestītāja Jēzus Kristus dēļ ir
tikusi pasargāta no jebkāda pirmgrēka traipa.”
Pieskaroties
tikai
vienam šīs dogmas aspektam, vēlos piedāvāt
skaidrojumu, ko nozīmē „bez vainas ieņemtā”. Iedzimtā jeb
pirmgrēka būtība ir svētdarošās žēlastības trūkums, ko izraisījusi Ādama grēkā
krišana. Marija tika pasargāta no šī trūkuma, tāpēc viņa ienāca esamībā svētdarošās žēlastības stāvoklī.
Šai dienā – 8. decembrī – esam aicināti apdomāt, cik lielas lietas Jaunavai Marijai ir darījis Dievs, lai sagatavotu savam
Dēlam pienācīgu mājvietu. Kā arī Marijas
lielo lomu Baznīcā un mūsu dzīvē.
Marijas kults ir raisījis daudzas diskusijas starp konfesijām, tai skaitā arī dogmu
par Bezvainīgo ieņemšanu, bet jāsaka,
ka šai jautājumā tika panākta vienošanās
(Dombas grupas dokuments par Jaunavu
Mariju 1997. gadā), protestantiskajai pusei apgalvojot, ka Bezvainīgās ieņemša-

nas dogma nav pretrunā Evaņģēlija vēstij,
kaut gan no Rakstiem tas tieši neizriet,
bet to Rakstu mācība arī nenoliedz.
Marijas kultam katoļu Baznīcā ir īpaša vieta. Šis kults
būtiski atšķiras no
pielūgsmes, kas pienākas vienīgi Svētajai
Trīsvienībai, bet tas
tiek arī ļoti veicināts,
jo Marija vienmēr ir
pakārtota
Kristum.
Svarīgi ir pēc būtības
atšķirt pielūgsmes un
godināšanas aktus,
kas ārēji var izskatīties vienādi (nomešanās ceļos, sevis apzīmēšana ar krusta zīmi
u.c.) arī svēto kulta
gadījumā. Mēs pielūdzam
Trīsvienīgo
Dievu, bet godinām
Mariju un svētos. Tāpat ir ar kādu labumu
izlūgšanu – tos tieši nelūdzam no Jaunavas Marijas un svētajiem, bet piesaucam
svētos, lai viņi lūdz Dievu par mums (kā to
redzam litānijās). Ar tiešu lūgšanas formu
vēršamies tikai pie Dieva.
Noslēgumā vēlos atgādināt, ka četrus gadus pēc dogmas pasludināšanas
Vissvētākā Jaunava Marija pati šo dogmu
Lurdā apstiprināja, meitenei Bernadetei
atklājot savu vārdu: „Es esmu Bezvainīgā
Ieņemšana.”
Pēc Marijas parauga meklēsim, kā
atvērt savas sirdis ticības, pazemības un
paklausības tikumiem, kā arī lielajai mīlestībai uz Dievu!
Sagatavoja
Aija Mālniece
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„Ceri uz Dievu, jo es Viņu slavēšu atkal”

Bērni lai krāso!

Prieks par bērnu veidotiem rožukroņiem!

Svētdienas Evaņģēlijs

No 1. līdz 18. oktobrim draudzē norisinājās konkurss bērniem „Izveido savu
rožukroni!”.
Kopumā piedalījās 13 bērni, kuri
bija izveidojuši rožukroņus no visda
žādākajām lietām,
piemēram, čiekuriem, pupām, makaroniem,
plastikas, papīra, pērlēm.
Žūrija, kuras sastāvā bija priesteris
Pāvils, Zane BeģeBegge un draudzes
jaunieši, darbus izvērtēja pēc četriem

kritērijiem: kvalitāte, pielietojums, radošums un izskats. 1. vietu konkursā ieguva
Emīlija Jaujeniece.
Ar vienādu punktu
skaitu 2. vietu dalīja
Erlina Marianna un
Dāvids Dzenis. Ar trešo vietu tika apbalvoti Jēkabs un Agate
Liepiņi. Sakām sirsnīgu paldies visiem
bērniem par piedalīšanos un ieguldīto
darbu! Pašdarinātos
rožukroņus
varēja
apskatīt nelielā izstādē mūsu baznīcā!
Elīza Elsiņa

16. decembris mūsu
draudzē

kuras sekos muzikāls slavēšanas brīdis un
aizlūgumi.
GaismaLatvijai Ziemassvētku un valsts
simtgades gaidīšanas periodā Latviju
simboliski pārklās ar gaismu, kas tumšajā
decembra vakarā staros no baznīcu logiem, iedegtajām svecēm un cilvēku kopības, kad tie lūdz par savu
zemi un valsti.

Madonas katoļu draudzē vērienīgs
aktivitāšu laiks iecerēts 16. decembrī. Pēc rīta Sv. Mises pulksten 10 draudzes mājā notiks
rekolekcijas, kuras vadīs
priesteris Andrejs Mediņš no
Bruknas. Rekolekciju tēma –
„Pārvarēt bailes”. Paredzēta
arī sadraudzība ar groziņiem.
Pieteikšanās
pie
Sandras,
t. 22033974.
Šai pašā dienā – 16. decembrī – pulksten 18 ikviens aicināts uz katoļu baznīcu, kur sāksies pasākums GaismaLatvijai.
„Baznīcu nakts” rosinātā iniciatīva notiks daudzās Latvijas baznīcās, vien laiks
šiem lūgšanu brīžiem variēsies. Mūsu
baznīcā iniciatīva īstenosies 16. decembrī
pulksten 18 ar dzejas kompozīciju, pēc
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26. novembris

3. decembris

10. decembris

17. decembris

svētā Nikolaja
diena
6. decembris ir svētā Nikolaja
diena. Daudzās Eiropas tautu tradīcijās
svētais Nikolajs ir bērnu aizbildnis un pazīstams kā slepens dāvanu nesējs. Leģendas, kas apvij viņa būtību, arvien stāsta
par neaprakstāmo labsirdību, kas plūdusi
no šī cilvēka.
Vai svētā Nikolaja dienā saskaņā ar
Baznīcas tradīciju arī tu vēlies kādu apdāvināt? Izdari to!
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Svētku laiks
Madonas Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000463704
Adrese: Liepājas iela 13, Madona, LV 4801
E-pasts: draudze@madona.lv; www.madonasdraudze.lv
www.draugiem.lv/madonasdraudze, Twitter: @Madonasdraudze
www.facebook.com/madonasdraudze

Madonas katoļu draudzes titulsvētki
24. novembris, piektdiena
16.00 Vissvētākā Sakramenta adorācija
17.00 		Lūgšanas par baznīcu un draudzi
18.00 Sv. Mise ar mācību par ticību,
piederību Baznīcai un draudzei
[pr. Viktors Petrovskis]
19.00 Taizē vakars

25. novembris, sestdiena
8.50 Stundu dziesmas Vissvētākās
Jaunavas Marijas godam
9.15 		Rožukronis
10.00 Sv. Mise [pr. Pāvils] par pieminamiem
mirušajiem
11.30 		Konference [diakons Dainis Stikuts]
par tikumisko dzīvi (draudzes mājā)
11.30 		Radošā darbnīca bērniem
(svētceļnieku mājā)
13.00 Pusdienas (draudzes mājā)
16.00 Konference [Pr. Ingars Stepkāns]
par tikumisko dzīvi (draudzes mājā)
17.30 		Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana,
adorācija klusumā
18.00 Izlīgšanas dievkalpojums [pr. Pāvils]
19.00 Sv. Mise [pr. Ingars Stepkāns]
20.00 Slavēšanas vakars Vissvētākā
Sakramenta priekšā
22.00 Svētība ar Vissvētāko Sakramentu

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

26. novembris, svētdiena
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS,
VISPASAULES KARAĻA
lieli svētki
9.45 		Stundu dziesmas Vissvētākās Jaunavas
Marijas godam
10.05 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana
+ Rožukronis
11.00 SV. MISE ar mācību par V. J. Mariju
kā Baznīcas pirmtēlu un tikumu
paraugu [pr. Pāvils]
		– Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana,
euharistiskā procesija
		 – Cilvēces veltīšana Jēzum Kristum,
Karalim, akts
		– Himna “Dievs mēs Tevi slavējam”
+ Svētība ar IHS
14.00 Mielasts ar groziņiem un sadraudzība
(draudzes mājā)
17.00 		Iespēja grēksūdzei
[Pr. Rihards Rasnacis, pr. Pāvils]
18.00 Sv. Mise ar mācību par Svēto Misi:
apģērbs un ārēja sagatavošanās
Euharistijai [Pr. Rihards Rasnacis].
		Pēc Sv. Mises – sarunas un tēja ar
Pr. Rihardu Rasnaci (svētceļnieku
mājā)

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

