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(turpinājums 3.lpp) 

Svētā Jāņa Pāvila II vizītei katedrālē - 25 

Pēc neilga laika – 24. septembrī Latvija, 

arī Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle sagaidīs 

vēsturisku notikumu, kādu ne katrai valstij 

lemts piedzīvot – Romas pāvesta 

Franciska vizīti. Mūsu valsts šajā ziņā ir 

bagāta – šī būs jau otrā Romas pāvesta 

vizīte, jo pirms 25 gadiem 1993. gada 8.-

10. septembrī Latvijā viesojās toreizējais 

Romas pāvests, šobrīd jau arī svētais - 

Jānis Pāvils II. Toreiz Latvija 

bija nesen atguvusi neatkarību 

– maza valsts ceļā uz brīvību, 

ar ko, iespējams, vairāk bija 

saprasta politiskā un 

ekonomiskā neatkarība no ilgus 

gadus valdījušās padomju lielvaras. 

Šobrīd, kad gaidām pāvestu Francisku, 

Latvijai ir iespējas attīstīties kā 

neatkarīgai valstij jau vairāk kā 25 gadus. 

Kāda neatkarība ir iegūta un uz kurieni tā 

ved? Šobrīd Latvija ir Eiropas Savienības 

un NATO dalībvalsts, dažus gadus atpakaļ 

– neilgi pēc ekonomiskās krīzes - 

toreizējais valdības vadītājs daudz tika 

cildināts par “veiksmes stāstu” – iziešanu 

no krīzes nežēlīgā taupības režīmā, kura 

faktiskā cena, ko samaksāja nabadzībā 

iedzīti iedzīvotāji ar savu veselību, 

iespējams, arī dzīvību, nav zināma līdz pat 

šai dienai. Šobrīd tiek akcentēts 

kopprodukta pieaugums un arvien 

jūtamāki kļūst jaunā totalitārisma vēji – 

politkorektuma, pārprastas brīvības un 

demokrātijas vārdā melns tiek pasludināts 

par baltu un rīcība, kas gadusimtiem 

dažādās kultūrās atzīta par netikumisku un 

perversu, nosaukta par normālu un morāli 

pieņemamu. Arī paša Mūžīgā doto 

“normatīvo aktu” sagrozīšanas sekas 

neizpaliek - iedzīvotāju novecošanās, 

izmiršana, dažādās Eiropas 

valstīs arī emigrācija. Vai tādu 

brīvību vēlējās izcīnīt tie, kas 

1991. gadā gāja uz barikādēm? 

Lai meklētu atbildes uz šiem 

daudzajiem un sāpīgajiem 

jautājumiem, atcerēsimies, kādu 

vēstījumu Latvijai sniedza toreizējais 

pāvests, sv. Jānis Pāvils II tālajā 

1993.gadā. 

Vispirms jāatceras, ka Romas pāvesta 

vizīte, kaut arī to pozitīvi var vērtēt arī 

politiski, pirmkārt ir garīgas atjaunotnes 

zīme un spēcinājums. Jānis Pāvils II 

ieradās Latvijā, lai atgādinātu par tās 

kultūras kristīgajām saknēm, ko iedēstījis 

mūks Meinards, jau XII gadsimtā atnesot 

Evaņģēlija vēsti. Ar pirmajiem soļiem uz 

Latvijas zemes pāvests Jānis Pāvils II ir 

sacījis: “Es nāku kā miera svētceļnieks, lai 

jūs visus, un it īpaši kristiešus, stiprinātu 

ticībā un cerībā, vēlreiz apliecinot,... 
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Svētdiena, 2. septembris. Parastā 

Liturģiskā laikaposma 22. svētdiena. 

Vissvētākā Jēzus Sirds godināšana. 

Vissvētākā Sakramenta adorācija. 

8.00 Sv. Mise par Rūdolfa Grozberga 

veselību un dziedināšanu un „Svētais 

Dievs” 

9.15 ML – Marijas Leģions Svētdienas 

skolas telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise Agitas Burkas 

pateicība Dievam. Un Jēzus Sirds 

dievkalpojums. Svētlietu pasvētīšana 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par Mārīti, 

Mārtiņu Veldrēm un +Normundu Veldri 

18.00 Rožukronis 

18.30 Sv. Mise par draudzi 

 

Pirmdiena, 3. septembris. 

Sv.Gregors Lielais, pāvests un baznīcas 

doktors. Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par Jāni, Kasparu Ločmeļiem 

un Marutu Mazuri 

Otrdiena, 4. septembris 

8.00 Sv. Mise par Annas Laizānes veselību 

un atgriešanos pie Dieva 

11.00 Sv. Mise Gaiļezera pansionātā 

15.30 -17.30 Grēksūdze 

Trešdiena, 5. septembris 

8.00 Sv. Mise par Anneles dzimtas sakņu 

dziedināšanu 

Ceturtdiena, 6. septembris 

8.00 Sv. Mise par +Emīliju, +Apoloniju un 

+Veru 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise (jauniešiem) 

 

Piektdiena, 7. Septembris 

Jēzus Sirds godināšana. 

8.00 Sv. Mise 

Jēzus Sirds litānija un uzupurēšanās akts 

 

Sestdiena, 8. septembris. 

Vissv. Jaunavas Marijas dzimšana. 

Svētki. 

8.00 Sv. Mise par Mareku, Renāti un Šarloti 

Zakutajeviem 

11.00 Kristības 

 

Svētdiena, 9. septembris. Parastā 

Liturģiskā laikposma 23. svētdiena. 

8.00 Sv. Mise Raiņa kapu svētku dalībnieku 

nodomos un „Svētais Dievs” 

09.15 ML – Marijas Leģions Svētdienas 

skolas telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par Lilitas Taukules 

veselību 70. gadu jubilejā 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par +Viļumu 

Eleonoru 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par draudzi 

 

Pirmdiena, 10. septembris 

8.00 Sv. Mise 

 

 

Otrdiena, 11. septembris 

8.00 Sv. Mise 

15.30-17.30 Grēksūdze 

18.00 Sv. Mise Onkoloģijas centrā 

 

Trešdiena, 12. septembris 

8.00 Sv.Mise 

DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieku kontakttālruņi  

Sv. Jēkaba katedrāle: 

tālr. 67326419 

Pr. Pauls Kļaviņš, administrators: 

tālr. 67224314, mob. 27001445 

Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs: 

mob. 25920913 

Diak. Gunārs Konstantinovs: 

tālr. 67326419, mob. 29654800 
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Ceturtdiena, 13. septembris. 

Sv. Jānis Hrizostoms, bīskaps un 

baznīcas doktors. Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise jauniešiem 

 

Piektdiena, 14. septembris. 

Sv. Krusta pagodināšana. Svētki. 

8.00 Sv. Mise 

 

Sestdiena, 15. septembris. 

Vissv. Jaunava Marija Sāpju Māte. 

Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par +Almas Šmates dvēseli 

11.00 Sv. Mise Aglonas Dievmātes godam 

18.00 Sv. Mise – Dziedināšanas 

dievkalpojums 

 

Svētdiena, 16. septembris. Parastā 

Liturģiskā laikaposma 24. svētdiena. 

8.00 Sv. Mise un „Svētais Dievs” 

9.15 ML – Marijas Leģions Svētdienas 

skolas telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par Jeļenu un 

viņas laulāto draugu  

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicam Mariju Dirveiku  

85 gadu jubilejā 

 

 

 

Svētā Jāņa Pāvila II 

vizītei katedrālē - 25 
 

(turpinājums no 1.lpp) 

...ka Evaņģēlijs ir būtiski nepieciešams 

tieši šajos vēsturiskajos apstākļos” 

Jāatzīst, ka viņa vārdu aktualitāte ne vien 

nav zudusi, bet pat pieaugusi, jo šobrīd 

Eiropas civilizācijas vēsture, attālinoties 

no Evaņģēlija vēsts kā 

patērētājmentalitātei neērtas un 

ierobežojošas, tuvojas iznīcībai,ko ar 

pravietiski skaidru skatu redz pāvests 

Francisks. Iespējams, ka negausīgajā 

labklājības skrējienā jau pārniegts punkts, 

“no kura nav atgriešanās”, kā brīdinājis 

pašreizējā pāvesta priekštecis – Benedikts 

XVI. Tātad šajos vēsturiskajos apstākļos 

vairāk kā jebkad ir būtiski nepieciešama 

Evaņģēlija vēsts, lai Eiropa, arī Latvija, 

nepiedzīvotu bojā eju. Šobrīd Jāņa Pāvila 

II vārdu atgādinājums jau nes vēstījumu ar 

Rakstos ietverto Kunga brīdinājumu: 

“Redzi, Es šodien lieku tavā priekšā 

dzīvību un labo, nāvi un ļauno [...] ” (At 

30, 15). Cilvēce, arī Latvijas iedzīvotāji, 

var izvēlēties – Jēzus Kristus Evaņgēliju, 

vai pārprastas brīvības un labklājības 

“priecas vēsti”, bet Jānis Pāvils II jau 

pirms 25 gadiem norādījis uz latviešu 

tautas dzīvībai nepieciešamo. 

Savas vizītes laikā Romas pāvests Jānis 

Pāvils II celebrēja Svētās Mises 

Mežaparkā un Aglonā, tikās ar Latvijas 

Universitātes mācībspēkiem, uzrunāja 

ekumeniskās tikšanās dalībniekus Rīgas 

Domā, kā arī satikās ar priesteriem un 

Baznīcas kalpotājiem Rīgas Svētā Jēkaba 

katedrālē. Katedrālē Jāņa Pāvila II uzruna 

8.septembrī bija īsa, taču ietvēra dažus 

joprojām nozīmīgus aspektus un ar 
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pāvesta autoritāti apstiprinātus, Latvijas 

Baznīcai svarīgus lēmumus. Ja uzmanīgi 

lasām šo uzrunu, piesaista ievadvārdos 

izteiktais prieks un pateicība. Šis cilvēks, 

kam tā laika kristīgajā, kā arī nekristīgajā 

sabiedriskajā un politiskajā vidē bija 

milzīga autoritāte, priecājas būt 

Katedrāles garīdznieku un kalpotāju vidū, 

viņš pateicas toreizējam arhibīskapam, 

šobrīd jau kardinālam V.Em. Jānim 

Pujatam par labajiem vārdiem. Pēc 25 

gadiem Katedrālē jau izaugusi  jauna 

kalpotāju un priesteru paaudze, bet Jāņa 

Pāvila II prieks un pateicība jautā katram 

Katedrāles garīdzniekam, kalpotājam, 

draudzes loceklim un labas gribas 

cilvēkam - vai spējam saņemt un dot 

prieku, vai mute vēl izrunā pateicības 

vārdus? 

Tālākais pāvesta Jāņa Pāvila II uzrunas 

saturs vēstī par Latvijas pirmā apustuļa – 

Ikšķiles bīskapa sv. Meinarda kulta 

atjaunošanu un viņam veltītās svētku 

dienas ieviešanu. Šodien sv. Meinarda 

godināšanas tradīcija un viņa svētku 

svinēšana jau šķiet pašsaprotama. Katru 

gadu sv. Meinards tiek godināts 

14.augustā Aglonā, kā arī katru gadu 

svētdienā pēc Aglonas svētkiem tiek 

celebrēta Svētā Mise sv. Meinarda godam 

Ikšķilē. Jāņa Pāvila II reiz Katedrālē 

teiktie vārdi un šī svētā kulta atjaunošana 

ir nesusi ilglaicīgus augļus – radusies 

jauna svētvieta kādreizējās bīskapa 

Meinarda celtās baznīcas drupās, kas pēc 

Rīgas HES uzbūvēšanas jau atrodas uz 

salas Daugavas vidū, bet ir kļuvusi par 

kristiešu un arī nekristiešu iemīļotu vietu, 

kurā atskan gan Dieva Vārds, gan tiek 

svinēta Euharistija, gan jauni ļaudis sola 

viens otram uzticību mūža garumā, kā arī 

cilvēki bauda atpūtu senā dievnama sienu 

tuvumā, kurām reiz pieskārusies sv. 

Meinarda roka. 

Šodien Jāņa Pāvila II 1993.g. 

8.septembrī Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē 

atjaunotais sv. Meinarda kults ir kā arvien 

jauns aicinājums atcerēties savas saknes, 

Latvijas kristīgo vēsturi, tās pirmo 

misionāru - svēto bīskapu un uzdot 

jautājumu – vai Latvija spētu izveidoties 

un pastāvēt kā valsts, ja pirms vairāk kā 

800 gadiem mūks Meinards nebūtu 

ieradies šajā zemē ar savu vēsti? Daudzi 

jo daudzi kritiķi atbildēs, ka vācu 

valdīšanas 700 gadi neko labu nav devuši 

un arī kristietību ienācēji uzspieda ar 

“uguni un zobenu”. Sava daļa taisnības 

šajos viedokļos ir, jo tie, kas sekoja sv. 

Meinarda lēnprātīgajai sludināšanai, ne 

vienmēr rīkojās Kunga Kalna svētību 

garā. Taču Jāņa Pāvila II Jēkaba katedrālē 

teiktais par kristietības ievadīto tautas 

veidošanos atgādina, ka Latvijas zeme 

vienmēr bijusi tautu ceļu krustojumos un 

dažādi varneši gan no Rietumiem, gan arī 

Austrumiem ir kārojuši šo zemi. Ja nebūtu 

sv. Meinarda likto eiropeiskas, kristīgas 

Latvijas pirmsākumu, iespējams, ka mūsu 

tauta – vēl nedzimusi - jau pirms 

daudziem gadsimtiem būtu izšķīdusi citu 

– slāvu cilšu iekarotāju milzīgajā skaitā. 

Šobrīd, kad gaidām pāvesta Franciska 

vizīti, Jāņa Pāvila II vārdi, atjaunojot 

pirmā Latvijas zemes apustuļa kultu, 

aktualizē sāpīgu jautājumu – vai Latvijas 

tauta, ja tā neatgriezīsies pie savām 

kristīgajām saknēm un turpinās ignorēt 

Dieva liktās robežas labam un ļaunam, 

neizšķīdīs pārprastās “brīvības” teoriju un 

dažādo patiesību anonīmajā straumē un 

neizbeigs pastāvēt kā tauta? 

Stella Jurgena 
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Svētceļojums uz Aglonu  

2018. gadā 
 

Svētceļojumā uz Aglonu no Rīgas Sv. 

Jēkaba katedrāles gāju jau piekto reizi. 

Šogad mūsu svētceļojuma temats bija – 

“Tēvs zina, ka jums visa tā vajag” (Mt 

6,32). Mūsu svētceļojuma maršruts bija 

Rīga – Baltezers – Ropaži – Mālpils – 

Taurupe – Jumurda – Madona – Barkava 

– Nagļi – Dricāni – Ozolmuiža – Kaunata 

– Andrupene – Aglona. Svētceļojumā no 

Rīgas līdz Aglonai kopā mēs nogājām 360 

km. 

Liels prieks, ka mūsu 

svētceļnieku grupā bija mani 

draugi un pazīstami cilvēki, 

kuri gāja jau iepriekš, tāpēc 

jutos svētceļojumā ļoti labi. 

Svētceļojuma laikā arī vairāki 

cilvēki mums pievienojās. 

Mūsu svētceļojuma grupa, kur 

kopā mēs bijām 34 cilvēki, 

bija ļoti jauka un draudzīga. 

Katrs svētceļojums uz 

Aglonu ir atšķirīgs. Arī man 

šogad tas bija savādāks. Tā 

jau saka, ja cilvēkam ir grūtāka dzīve, tad 

arī svētceļojums ir smagāks. Man šogad 

bija fiziski grūti iet. Lai gan apavi bija ļoti 

labi, svētceļojuma laikā sāpēja kājas un 

bija pat tā, ka ejot gulēt, no noguruma un 

sāpēm kājās nevarēju iemigt un 

pagriezties uz otriem sāniem, tikai prāts 

strādāja, bet ķermenis bija it kā “atrauts”. 

Tomēr no rīta pamodusies un atpūtusies 

atkal jutos labi un varēju turpināt ceļu. 

Man ļoti patika, ka svētceļojuma maršrutā 

mums bija daudz ezeru un dīķu, gandrīz 

katru dienu varējām peldēties, ūdens ļoti 

atjaunoja un deva spēku iet, sevišķi 

atmiņā palika Rāznas ezers Latgalē, kur es 

vēlētos vēlreiz atgriezties. 

Svētceļojumā gāju savā nodomā un arī 

lūdzos par citiem cilvēkiem. Katru dienu 

mums bija lūgšanas, svētā Mise, kuru 

vadīja mūsu priesteris Pauls Kļaviņš, ceļā 

klausījāmies viņa konferences par Dieva 

apredzību un gādību, brīvību un mīlestību, 

kā arī Guntas Ziemeles lekcijas, kopā 

dziedājām un slavējām Dievu. 

Svētceļojuma laikā mūs, tāpat kā 

iepriekšējo gadu, apciemoja diakons 

Gunārs un priesteris Valters. Tā ir ļoti 

jauka, jau izveidojusies tradīcija, ka 

diakons un priesteris mūs apmeklē 

svētceļojuma laikā. Priesteris 

Valters mūs apciemoja pat 

divas reizes un otro reizi 

atveda mums lielu kasti ar ļoti 

garšīgiem cepumiem “Selga”. 

Uzsākot svētceļojumu, mūsu 

grupiņu svētīja un pavadīja 

arhibīskaps V.E. Zbigņevs 

Stankevičs un viņš arī 

sagaidīja mūs, kad mēs 

iegājām vakarā Aglonā. 

Svētceļojumā mūs uzņēma 

ciemos brīnišķīgi cilvēki ar 

pusdienām, nakts mājām, 

pirti, divās vietās viesu mājās mēs 

palikām pa nakti, tur mēs varējām labi 

atpūsties un peldēties. 

Svētceļojuma laikā redzēju, kā 

izmainījās cilvēki, mazinājās viņu 

lepnums un viņi kļuva pazemīgāki, 

draudzīgāki. Man liekas, ka arī es 

izmainījos pēc svētceļojuma. Iepriekš man 

bija pārliecība, ka nepieciešams konkurēt 

dzīvē, uzvarēt citus, bet pēc svētceļojuma 

es nonācu pie atziņas un sapratu, ka es 

negribu vairs konkurēt ar citiem, būt 

pārāka par viņiem, bet veidot sadarbību ar 

citiem cilvēkiem, būt tāda, kāda es pati 
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esmu, kādu mani ir radījis un izveidojis 

Dievs. Veidot attiecības ar citiem 

cilvēkiem, pieņemot viņus un darbojoties 

kopā, katrs ar savām spējām un 

pienesumu kopējam labumam, nevis 

konkurējot vienam ar otru, jo Dievs jau 

tāpat visu redz un mums iedos visu to 

labāko. Vēl es vēlējos vairs nekontrolēt 

citus cilvēkus, bet ļaut būt viņiem pašiem, 

pieņemt viņus tādus kādi viņi ir, 

nepārveidojot tos. Dodot brīvību citiem 

cilvēkiem būt pašiem, es sajutu, ka esmu 

arī pati ieguvusi brīvību, un tā ir ļoti laba 

sajūta. Svētceļojuma laikā bija lekcija par 

pacietību, arī to es centos stiprināt sevī, lai 

gan dažreiz tas nācās ļoti grūti. Ir jau 

viegli būt pacietīgam mierīgos apstākļos, 

kad viss ir labi, bet daudz grūtāk ir tad, ja 

neizpildās mūsu vēlmes vai citi cilvēki 

kaut ko vēlas no mums, vai arī pacietīgi 

kaut ko gaidīt, nevis pieprasīt to uzreiz. 

Vēlējos iegūt arī iekšējo mieru, 

neuztraukties par visu, un man liekas, ka 

es to svētceļojumā saņēmu un to es tagad 

cenšos nodot arī apkārtējiem cilvēkiem. 

Būtiska atziņa ir arī tā, ka sapratu, cik 

svarīgs ir tāds cilvēka esības stāvoklis, kā 

vienkārši “būt”, vienkārši izdzīvot šo 

stāvokli, kurā es esmu pati, neskrienot un 

nedzenoties ne pēc kā, pieņemot un 

apzinoties sevi un savas sajūtas pilnībā, 

nejusties citiem kaut ko parādā, nejust 

vainas apziņu vai pašpārmetumus, ka 

mani nenovērtēs, ja es kādam kaut ko labu 

neizdarīšu. Tā ir sajūta, ka Dievs mūs mīl 

pilnībā, kādi mēs esam, nevis pēc mūsu 

nopelniem. Atcerēšos arī vārdus, ko 

dzirdēju un kuri man patika, kurus teica 

viens no svētceļniekiem, ka veidojot 

attiecības ar citiem cilvēkiem, mums 

nevajag meklēt savu vērtību citos cilvēkos 

un cilvēks var veidot attiecības tikai tad, 

kad pats ir brīvs. 

Šis svētceļojums bija brīnišķīgs un es 

vēlos pateikties visiem, kuri to organizēja, 

palīdzēja un piedalījās – priesterim 

Paulam Kļaviņam, Guntai Ziemelei, mūsu 

pavārei Brigitai un visiem svētceļniekiem, 

kā arī diakonam Gunāram, priesterim 

Valteram, arhibīskapam V.E. Zbigņevam 

Stankevičam! Novēlu visiem, kuriem ir 

tāda iespēja, dodies svētceļojumos uz 

Aglonu, jo tie ir neaizmirstamu mirkļu 

piepildīti, svētīgi un Dieva žēlastībām 

bagāti! 

Anita Adijāne 

 

LATVIJAI UN BRĪVĪBAI 
 

Kristietības patiesības 

un vērtības ilgi bijušas 

Eiropas sabiedrības 

pamatā. Šis mantojums 

nepieder tikai pagātnei 

tas aizvien ir 

izmantojams. Eiropas 

tautām sadarbojoties kopīgās ekonomiski 

- politiskās struktūrās, jāatzīst un 

jāapliecina kristietības vērtības, apzinoties 

šī kontinenta identitāti, kurā tiek balstīta 

brīvība un demokrātija. Tad notiks īsts 

progress kultūras un civilajās institūcijās 

(sal. Ecclesia in Europa, n. 109) 

Apspiežot vai pat noliedzot kristīgās 

ticības mantojumu, sāk panīkt īsta sociāla 

attīstība un cerības piepildīts sabiedrības 

skatījums. Atbrīvojoties no baiļu un 

nedrošības perioda, kristīgā ticība piedāvā 

dzīvības Evaņģēliju, apliecinot cerības un 

brīvības nākotni, kurā pārsvaru gūs 

mīlestība un patiesība. Nākošām 

paaudzēm jāiet piepildījuma un 

solidaritātes ceļš, balstoties uz cerību, kas 

nepieviļ (Rom 5, 5). 
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Domas un izpausmes brīvības 

nosacījums ir meklēt patiesību, kas 

raksturo cilvēku. Vēsture māca, ka ceļš no 

apspiestības uz brīvību ir grūts. Bieži to 

iezīmē tukši solījumi, maldinoša dažādu 

brīvības paveidu pievilcība, brīvība, kas 

sarāvusi būtisko saikni ar patiesību. Te 

jābūt vērīgiem, lai novēršoties no 

represīvas politiskas ideoloģijas, 

nenonākam citā - iznīcinošā sekulārā 

ideoloģijā.  

Tāpēc svarīga ir izglītība un vismaz divu 

iemeslu dēļ: 1) šobrīd izplatās maldīga 

izpratne par cilvēka autonomiju, it kā 

cilvēkam jāattīstās pašam bez citu 

līdzdalības un palīdzības. Tomēr cilvēks 

kļūst pats par sevi vienīgi kopā ar citiem. 

Cilvēks radīts dialogam, sinhronai un 

diahronai kopībai: tikai sastopot otru un 

kopā ar citiem cilvēks atklāj sevi; 2) 

izvēršas skepticisms un relatīvisms, kad 

cilvēks novēršas no dabas, Atklāsmes, līdz 

ar to arī no vēstures patiesā izpratnē. Daba 

pašlaik tiek izprasta tikai mehāniski, bez 

sevī, savā attieksmē ietvertām morālām 

prasībām un vērtību ievirzi. Atklāsme tiek 

uzskatīta kā relatīva līdzās vēsturiskai un 

kulturālai attīstībai vispār bez konkrēta 

satura, labākā gadījumā tikai ar 

motivācijām. Tad vēsture tiek izprasta 

tikai kā patvaļīgu kulturālu lēmumu 

samezglojums bez vērtības tagadnei vai 

nākotnei.  

Cik šādā situācijā ir būtiski atgūt īstu 

izpratni par dabu kā Dieva Radību, kas 

mūs uzrunā! Caur radības grāmatu mūs 

uzrunā Radītājs, kas norāda uz patiesajām 

vērtībām. Dievs dod pamatievirzes 

radības grāmatā, kuru atšifrē Atklāsme, 

kas izpaužas kulturālajā un reliģiskajā 

vēsturē. Šajā saskaņā starp atšifrēto radību 

Atklāsmē, kas konkretizēta kultūrvēsturē, 

aizvien virzībā uz priekšu vienmēr var 

atrast Dieva valodu, kopību, uz kuru 

vērsta izglītība, līdz ar to cilvēka 

vispusīga attīstība. 

Kristiešiem Latvijas simtgadē jānodod 

tālāk patiess kristīgais humānisms, kas 

izriet no zināšanām par Kungu un 

mīlestības uz Kristu. Šāda audzināšana 

mudina ar apbrīnu pieņemt cilvēka cieņu 

un cilvēka dzīvību kā visaugstāko vērtību. 

Pirms 20 gadiem (14.septembrī) izdotā 

pāvesta Jāņa Pāvila II enciklika Fides et 

Ratio atgādina, ka ticībai nepieciešams 

prātīgums, lai tā nekļūtu par māņticību. 

Savukārt prātam vajadzīga ticība, lai 

glābtos no nebeidzamas neapmierinātības.  

Cilvēks ir radīts patiesībai, kas ir 

absolūta un universāla – galu galā – 

patiesībai par Dievu, tātad patiesībai, kuru 

var droši pazīt. Vienīgi pazīstot patiesību 

cilvēka sirds apmierināsies – vēl jo vairāk 

šajā laikā, kad jaunieši prieka vietā gūst 

izlaidību un gudrības vietā informāciju, 

kas kļūst aizvien fragmentārāka. Vienīgi 

šādā veidā cilvēks var patiesi bagātināt 

sevi un savu valsti. 
 

  

 

Dziedināšanas dievkalpojums 

 
Sestdiena, 15. septembrī, 

plkst. 18.00 
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SVĒTDIENAS SKOLAS 

NODARBĪBAS 
  

uzsākas 30. septembrī, 

Svētdien 

SV.JĒKABA KATEDRĀLĒ 

plkst.13.15 

 

Visi laipni aicināti, kas vēlas: 

 tapt kristīti; 

 pieņemt pirmo Svēto 

Komūniju 

(IET PIE DIEVGALDA); 

 laulāties; 

 iepazīt vai padziļināt  

Katoliskās Baznīcas  

ticības mācības pamatus 

 

Aicināti – skolas vecuma bērni, 

jaunieši un pieaugušie –visās 

vecuma grupās. 

 

 

Piedalīšanās Svētajā Misē ar pāvestu 

Francisku Aglonā 

 

19. augustā noslēdzas reģistrācija uz 

līdzdalību pāvesta Sv. Misē Aglonā. 

 

Ieejas kartes un informāciju par 

autobusiem varēs saņemt pie Sv. 

Jēkaba katedrāles dežurantēm no 

svētdienas, 9. septembra. 

 

Tiem, kas reģistrējās uz draudzes 

organizētu autobusu,  

par katru vietu pie ieejas karšu 

saņemšanas jāiemaksā 15 eiro. 


