
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Tumsa aiz loga pirms Ziemassvētkiem liek mums stipri 

ilgoties gaismas, bet reklāmu mānīgi ņirbīgais spožums 

vedina meklēt ko pavisam citu – ko īstu, vērtīgu, stabilu, ko 

mūžīgu.  Šī gada Ziemassvētku izrāde „Un skaidram būt ir 

godība…”, kas veidota pēc J. Poruka darbu motīviem, ir 

mūsu, visu skolas skolēnu un skolotāju, sirds dāvana Jums 

Kristus dzimšanas svētkos. 

Tas ir stāsts par gaismas meklējumiem, par mūsu pašu 

sirdīm, kur  arī dzīvo tāds Buņģis un Cibiņš.  

Mums  tik bieži jāizcīna tā kauja ar sevi, cīņa starp 

tumsu – mūsu paviršību, savtīgumu, reizēm  aukstu 

vienaldzību vai kūtrumu – un gaismu -  visu skaidro, cēlo, 

silto, patieso, īsto.  

Un katrs ir atskārtis, cik viegli ir ļaut uzvarēt skaļajam 

un bravūrīgajam Buņģim un cik patiesībā grūti šai pasaulē 

būt īsti labam.  Bet ir taču  tik svarīgi  zināt, ka labam būt 

ir labi.  
 

Saglabāsim savu sirdi  sniega baltumā, neļausim tai aplipt 

ikdienas sārņiem,  lai piedzīvotu Ziemassvētku brīnumu! 
 

Liepājas Katoļu pamatskolas skolēni un skolotāji 

2012. gada Ziemassvētkos 
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Scenāriju rakstīja – A. Zomerfelde, dejas gatavoja – A. Petrauska, I. Kalniņa, dziesmas mācīja – A. Karule, Ē. Bukants,  
tekstus mācīja -  Z. Zālīte. 

  

…Tas būs īpašs stāsts 

par labo un ļauno, kas 

mīt katra cilvēka sirdī. 

Par to, cik reizēm grūti 

izdarīt pareizo izvēli, 

ka labam būt nemaz 

nav tik viegli. 

Es zinu - Ziemassvētki ir īpašs laiks, kad cilvēki ilgojas 

gaismas. 

Katru reizi, kad jūs 

viens otru uzlūkojat 

ar sirds acīm, ar 

smaidu uz lūpām, ir 

Ziemassvētki. 

Katru reizi, 

kad piedzimst 

bērniņš, ir 

Ziemassvētki. 

…Ziemassvētku gaisma ir mūsu 

visu labās domas. 
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ZELTA LIECĪBU ieguva:  

Roberta Andersone, Agnese Auziņa, Frančeska Bindere, Klaudija Grīnfelde, Agnija Ažēna, 

Roberta Ločmele, Amanda Dobrecova, Vita Liepiņa, Vikrotija Puka, Eduards Spāģis, 

Olīvija Tija Ķeruže, Kārlis Džeriņš. 

SUDRABA LIECĪBU ieguva:  

Beāte Auziņa, Toms Heinrihs Ēlerts,  

Annija Kronlaka, Sofija Bella Ķeruže, Juris Ozoliņš,  

Kristiāns Vilnis Reineks, Jānis Straume, Niklāvs Zahars,  

Edgars Brikšķis, Patriks Bumbulis, Izabella Jākobsone, Daniela Elizabete Karlsone, Ralfs Ruperts,  

Patrīcija Špaka, Marta Maisiņa, Ričards Novikovs, Andris Zitmanis – Zihmanis, Valters Balodis, 

Pols Bernards Bernots, Rūdolfs Dreimanis, Patriks Gēcis, Alise Dženifera Gudēna,  

Emanuēla Vasilevska, Rūdolfs Kronlaks, Paula Aleksandra Pusbarniece, Mārtiņš Nikijs Sesks. 

  

2012./2013. m.g. 2. semestri uzsāksim pirmdien, 2013. gada 7. janvārī. 
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Visi mīļi gaidīti Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē Ganiņu Misē 

pirmdien, 24. decembrī plkst. 16.00. 

*Misē dziedās skolas ansamblis "Tikai tā!" un spēlēs Zvanu koris. Sv. Misē mūsu skolai ir rezervētas vietas! 

Adventa laiks – Ziemassvētki, kad runājam par Kristus atnākšanu cilvēka miesā, kad „Vārds 

tapa miesa” un par Kristus otrreizējo atnākšanu pasaules beigās. Šie abi notikumi ir savstarpēji saistīti. 

Tie saistīti ar cilvēku, mūsu pestīšanu, mūsu ieiešanu Dieva valstībā. 

Dažādi varam apspriest cilvēka dzīves gājumu, un daudzi svētie var liecināt par ieiešanu debesīs. 

Bet vai tas, ar ko mēs nodarbojamies šajā laikā, ved mūs uz debesīm? 

Adventa laikā vienu daļu no mūsu laika aizņem dāvanu sarūpēšana saviem tuvākajiem 

cilvēkiem. Mēs domājam, kas viņiem ir vajadzīgs un cenšamies to iegādāt. Tikai nez kādēļ Pāvils 

piemin, ka dedzināmos upurus Dievs nav gribējis. Upurus, kas tiek salikti saskaņā ar bauslību, Dievs 

noraida. Bet par Kristu Pāvils tad sauc: „Lūk, nāku… Lai es izpildītu, Dievs, Tavu gribu.” 

Atrodam arī Dieva vārdā, ka kaujamos un dedzināmos upurus Dievs nav gribējis, bet gan 

žēlsirdību. 

Dievs prasa no mums dāvanā kaut ko ļoti personīgu. Ne to, kas ir it kā pa rokai, ne to upuri no 

mūsu naudas maka, bet kaut ko daudz lielāku. 

Kas ir tas lielākais, kas ir tas svarīgākais, kas mums ir, bet no kā mums ir tik grūti šķirties. Kas 

ir tas, kā mums pašiem tik ļoti pietrūkst, ka bieži par to sūkstāmies un ar to attaisnojamies?  

Šajā steidzīgajā dzīvē tas ir LAIKS.  

 To Dievs prasa no Tevis. Kristus to dāvāja cilvēkam, jo teica: „Lūk, es nāku.”, „Es šo vakaru 

palikšu pie tevis. Es dāvāju tev savu laiku.” 

 Mēs to negribam atdot, tāpat kā tas bagātais jauneklis, kurš savu bagātību nebija pats 

nopelnījis, bet to atdot nespēja – tādēļ noskumis aizgāja projām no Kristus. 

Bagātajam jauneklim tāpat kā mums LAIKS liekas pats dārgākais, bet vai tajā mēs nevaram dalīties, 

kad atmetam to sen skandināto frāzi: „Laiks ir nauda.”? 

 Taviem vecākiem, bērniem vai draugiem jau nevajag kādas lielas un spožas dāvanas. Agrāk vai 

vēlāk viņiem tās lietas būs, un agrāk vai vēlāk tās viņiem apniks. 

Viņiem ir vajadzīgs viņu dēls vai meita, vajadzīgs ir tētis un mamma, vajadzīgs ir draugs. Tieši tajā Tu 

piepildīsi mīlestības bausli: „Tev būs mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu 

spēku un visu savu prātu. Jo tu mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” 

Tad tavā dvēselē neienāks skumjas, jo tu esi dalījies savā vislielākajā bagātībā – mīlestībā, kuras dēļ tu 

atdevi laiku no savas dzīves, tu to nesaņemsi vairs atpakaļ, bet tikai mīlestība to visu atsvērs. Tu 

sapratīsi, ka esi patiesi bagāts. 

 Lai mēs Kristus dzimšanas svētkos izvēlamies vislabākās dāvanas pasniegt saviem 

tuvākajiem! Lai prieks un  mīlestība mājo mūsu dvēselēs! 

SVĒTĪGUS ZIEMASSVĒTKUS! 

 

Liepājas Katoļu pamatskolas kapelāns, priesteris -  

Gatis Mārtiņš Bezdelīga 


