Maija mēnesis

Avīze ,,GAISMA”
Rēzeknes Katoļu vidusskola
2015.gada maijs
Nr.7

Lai skaistiem mirkļiem bagāta
Mātes diena!
Tuvoja Mātes diena, kas varbūt ir brīdis, kad
izvērtēt, cik laimīga mamma es esmu.
Ar vārdu māte saistās ģimenes būtība un
aicinājums.
Izaicinājumi, kas skar mūsdienu ģimenes ir
bezdarbs, nabadzība, migrācija, patēriņa mentalitāte,
laulāto piederība atšķirīgām kristīgām konfesijām
un no tā izrietošās grūtības bērnu audzināšanas
jomā utt. Arī skolā redzam, ka nereti bērni ir tie,
kas evanģelizē vecākus.
Ģimenes dzīvē viena no skaistākajām lietām ir
mīlēt bērnu un pieņemt vecāku mīlestības
apliecinājumus.
Būt vectēvam un vecmammai ir svētība. Tajā
pašā laikā tas ir atbildīgs uzdevums, jo savu bērnu
bērniem jānodod dzīves pieredze, ģimenes,
sabiedrības un tautas vēsture, jādalās gudrībā un
ticībā. Tāpēc laimīgas ir tās ģimenes, kuras uztur
sirsnīgas attiecības ar saviem vectēviem un savām
vecmāmiņām.
Vēlu visām 217 skolas bērnu māmiņām un
vecmāmiņām, lai Jūsu bērni J.Raiņa vārdiem Jums
teiktu:
Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es mīlu Tevi kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu.
Lai svētkos bērni Jūs iepriecina, uzjautrina,
uzmundrina un pārsteidz!
Paldies visām māmiņām un vecmāmiņām par
bērnu
audzināšanu,
rūpēm,
sadarbību
ar
skolotājiem.
Jauku dienu Rēzeknes Katoļu vidusskolā
strādājošajām māmiņām!
Skolas direktore Marija Mickāne

Maija mēnesis tradicionāli ir veltīts
Vissvētākās Jaunavas Marijas godam. Šīs
senās tradīcijas aizsākumi meklējami
viduslaikos, kad kristianizēja toreizējās
pagāniskās romāņu un ģermāņu izcelsmes
maija svinības. Ar laiku maija mēneša
veltīšana Dievmātes godam ir iedibinājusi
dažādas tradīcijas, kā lūgšanas un dziedāšana
pie ceļmalu krucifiksiem, svētceļojumi uz
mariāniskajām svētvietām. Arī katrs no
mums var šai mēnesī pagodināt mūsu
Baznīcas Māti – Visv. Jaunavu Mariju,
svētceļojot vai vienkārši aizejot uz kādu
baznīcu un Dievmātes altāra priekšā
lūdzoties
rožukroni
un
pārdomājot
rožukroņa noslēpumus, kā arī lūdzoties
litāniju viņas godam.

Leontīne Apšeniece
TICĪBAS SĒKLA
Kā maize abrā rūgst zeme,
Un svaigos arumos sēkla krīt.
Ar cerībām sirdī, ar mīlestību
Ataust ik maija rīts.
Bet vakaros pāri laukiem
Balsis ar atbalsīm mijas,
Tur tauta Dievmātes godam
Pie ceļmalas krustiem dzied litānijas.
Tā izlūdzas Dieva Svētību
Debesīm, Zemei un Gaisam,
Lai Dvēselēs Ticības sēkla
Kā teiksmaini ziedi raisās.

Mana mamma ir visskaistākā, visgudrākā un
labākā. Viņa ļoti garšīgi gatavo ēst. Mana
mamma ir visčaklākā.
(Lauris Sosins, 1.klase)
Manu mammu sauc Anžela. Es viņu ļoti mīlu.
Mamma mani ved uz skolu. Viņa ļoti skaisti
zīmē. Mēs ar mammu kopā braukājam ar
velosipēdu.
(Amina Koržeņevska, 1.klase)
Māmiņ, māmiņ! Sveicu māmiņu dienā!
Māmiņ, māmiņ! Es tevi mīlu no visas sirds!
Māmiņ, māmiņ! Tu esi ļoti mīļa! Māmiņ, māmiņ!
Tu esi ļoti skaista!
(Elizabeta Vogule, 1.klase)

Mana māmiņa ir vislabākā pasaulē. Kas
negulēja naktīs, kad biju pavisam maziņa?
Māmiņa! Kas neguļ tagad, kad slimoju? Māmiņa!
Kas vienmēr man blakus, kad skumīgi? Protams,
māmiņa! Viņa ir mīļa, sirsnīga un laba. Kad
izdaru nerātnības, māmiņa baras, bet tūdaļ
noglāsta un apmīļo. Māmiņa ir cilvēks, kuru
nevar nekad, ne ar vienu aizstāt. Es esmu
laimīga, ka man ir māmiņa! Es ļoti mīlu savu
māmiņu!
(Kristiāna Borise, 3.klase)
Mana māmuliņa ir kā darba bitīte – čakla,
strādīga. Viņa ir ļoti mīļa. Pasaulē ir simtiem
māmiņu, bet mana ir īpaša. Viņa vienmēr ir
izpalīdzīga, labestīga, vienmēr ar smaidu sejā.
Man ļoti patīk pastaigāties ar māmiņu pa parku.
Es mīlu savu māmuliņu!
(Gustavs Timofejevs, 2.klase)
Manu mammu sauc Inese. Viņa ir skaista,
mīļa, izpalīdzīga un atsaucīga. Viņa strādā skolā.
Vasara ir viņas mīļākais gadalaiks. Viņai ļoti patīk
puķes. Manai mammai garšo siera kūka un
saldējums.
Es vēlos, lai mana mamma ir vesela, priecīga,
lai viņai ir vairāk brīva laika un varētu ar mani
spēlēties.
(Arta Višķere, 3.klase)

MANA MĀMIŅA
Mana mīļa māmuliņa.
Cik tu esi mīļa man!
Mīļi mani auklēji.
Mīļi mani audzināji.
Mana mīļa māmuliņa.
Cik tu esi mīļa man!
Lai tev vienmēr acis zied!
Lai tavs skaistums vienmēr plaukst!
Mana mīļa māmuliņa.
Cik tu esi mīļa man!
Visu mūžu mīlēšu,
Cienīšu un žēlošu.
(Kristīne Borise, 3.klase)

Pirmo reizi Mātes diena maija otrajā svētdienā
tika svinēta 1908.gadā Amerikā, kad svētdienas
skolas skolotāja Anna Rīsa Džārvisa no
Rietumvirdžīnijas, godinot savu māti, rīkoja
baznīcu dievkalpojumus.

Sveicam visas māmiņas un
vecmāmiņas Mātes dienā!!!

Avīzes „Gaisma” redkolēģija:
Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēnu pašpārvalde,
skolas sekretāre Dzintra Vogule

