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( turpinājums 3.lpp ) 

Enciklikai par svēto Bonifāciju – 100

Pirms 100 gadiem 14. maijā pāvests 

Benedikts XV izdeva encikliku In Hac 
Tanta, kurā apraksta pirms 13 gadsimtiem 

notikušo vācu tautas apvienošanos ar 

svētā Pētera sēdekli Romā, pateicoties Sv. 

Bonifācijam, kura piemiņas dienu 
atzīmējam 5. jūnijā, misijai un 

sludināšanai. 
Bonifācija laikabiedrs bīskaps Vilibards 

apraksta šī svētā tikumus, darbību un viņa 

misijas aizsākumus. Bonifācijs 

jau no jaunības ticību praktizējis 
Vācijā, taču, piedzīvojis barbaru 

tautu draudus, sapratis, ka ilgstoši 

garīgi augļi ievāksies tikai lielākā 

kopībā un misijā saskaņā ar 
Svēto Krēslu un tā vadībā. 

Atteicies no abata pienākumiem un 

atvadījies no brāļiem mūkiem, viņš devās 
pie pāvesta Gregorija II. Pēc sarunas ar 

Romas bīskapu sv. Bonifācijs saņēma 

misijas uzdevumu - sludināt Evaņģēliju 

vācu tautai. Mīlestība uz Kristu nemitīgi 
rosināja šo svēto apustuli uz darbību. 

Tautas priekšstāvjiem viņš norādīja ticības 

ceļu, uzņēmās grūtības Dievam par godu 
un dvēseļu pestīšanas labā. Aizvien viņš 

informēja pāvestu par sasniegumiem un 

arī neveiksmēm, lai gūtu padomu. 
Pāvests Gregorijs II nozīmēja sv. 

Bonifāciju par bīskapu visai Vācijas 

provincei. Romas bīskaps arī aicināja 
valstu amatpersonas, garīdzniekus un 

tautu „sadarboties ar šādu izcilu Dieva 

kalpu, kuru katoliskā un apustuliskā 

Baznīca sūtījusi apgaismot tautas.” 
Nākamais pāvests Gregorijs III piešķīra 

Bonifācijam arhibīskapa zīmi (palliju). 
Dieva žēlastības spēka ierosmē sv. 

Bonifācijs cēla jaunus dievnamus, 

slimnīcas, klosterus un 

nocietinājumus; dibināja jaunas 
diecēzes, izskauda netikumus, 

šķelšanos un maldus; visur sēja 

patieso mācību un tikumus, 

kristīgās ticības un dzīves sēklas. 
Viņš centās civilizēt barbaru tautas, gūstot 

atbalstu arī no ticīgajiem Anglijā. 
Sarakst ar Gregorijam III sekojošajiem 

pāvestiem Zahāriju un Stefanu atklāj 

draudzības attiecības, kādas sv. Bonifācijs 

uzturēja ar Svēto Krēslu. Uzticību Romas 

Baznīcai viņš zvērējis pie svētā Pētera 
kapa. Šī uzticība saglabājās visā viņa 

dzīvē, sekojot sv. Cipriāna pārliecībai par 

vienu Baznīcu, kuru Dieva Vārds dibinājis 
uz sv. Pētera pamata; kā arī sv. Ambrozija 

sludinātajam: „Kur atrodas Pēteris, tur 

atrodas Baznīca. Kur atrodas Baznīca, tur 
atrodas nevis nāve, bet mūžīgā dzīvība.” 
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Svētdiena, 5.maijs. Lieldienu 
3.svētdiena. Jēzus Sirds godināšana. 

Vissv. Sakramenta adorācija. 
8.00 Galvenā Sv. Mise un Jēzus Sirds 

dievkalpojums 
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. 
telpās 
11.00 Atvadīšanās dievkalpojums no 

līdzšinējā Apustuliskā nuncija Baltijas 

valstīs, V.E. arhibīskapa Pedro Lopesa 
Kintanas 
 Svētlietu pasvētīšana 
13.15 Svētdienas skola 
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Vīksniņu 

ģimeni 
18.00 Jaunavas Marijas litānija 
18.30 Sv. Mise par Līviju Šņukuti  
 
Pirmdiena, 6.maijs 
8.00 Sv. Mise par Kalniņu, Lieģinieku, 

Romanovsku, Strodu, Baumaņu, Kakšu 

un Siliņu dzimtu dzīvajiem un mirušajiem 
Jaunavas Marijas litānija 
Otrdiena, 7.maijs 
8.00 Sv. Mise par +Franci, +Helēnu 

Sluvko un +Katrīnu, +Hariju Juhnevičiem 
Jaunavas Marijas litānija 
11.00 Kristības 
11.00 Sv. Mise Gaiļezera pansionātā 
Trešdiena, 8.maijs 
8.00 Sv. Mise par +Dominiku, +Antonu, 
+Broņislavu un +Valentīnu 
Jaunavas Marijas litānija 
16.30 – 18.30 Grēksūdze 
Ceturtdiena, 9.maijs 
8.00 Sv. Mise par Jurevicu dzimtu – 
veselību un darba iespējām 
Jaunavas Marijas litānija 

 
Piektdiena, 10.maijs 
8.00 Sv. Mise par Jurevicu, Juhņeviču un 

Vereščaginu dzimtu mirušajiem 
Jaunavas Marijas litānija 
 
Sestdiena, 11.maijs 
8.00 Sv. Mise par +Agati, +Jāni un 

+Albertu Vuškāniem; 
Jaunavas Marijas litānija 
 
Svētdiena, 12.maijs. 
Lieldienu 4. svētdiena. 
8.00 Sv. Mise par Imantas veselību un 
lūgšana „Svētais Dievs” 
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. 

telpās 
11.00 Galvenā Sv. Mise par Ilonas un 
Jēkabu Krastiņu veselību 
Uzstājas Rīgas katoļu ģimnāzijas pārstāvji 
13.15 Svētdienas skola 
15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi 
18.00 Jaunavas Marijas litānija 
18.30 Sv. Mise par nedzimušiem bērniem 
 
Pirmdiena, 13.maijs 
8.00 Sv. Mise par +Inesi Jadvigu Freijeri 
Jaunavas Marijas litānija  
Otrdiena, 14.maijs. 
Sv. apustulis Matijs. Svētki 
8.00 Sv. Mise +Amāliju Ulmani 
Jaunavas Marijas litānija 
19.00 Sv. Mise pateicībā par saņemtajām 
žēlastībām devēja nodomā – 
Onkoloģiskajā slimnīcā 
 
Trešdiena, 15.maijs 
8.00 Sv.Mise par +Genādiju Alhimoviču 
Jaunavas Marijas litānija 
11.00 Sv. Mise Aglonas Dievmātes 

godam 
16.30 – 18.30 Grēksūdze 

DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 
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Ceturtdiena, 16.maijs 
8.00 Sv. Mise par Henrija Upenieka 
veselību; Jaunavas Marijas litānija 
 
Piektdiena, 17.maijs 
8.00 Sv. Mise par +Artu un +Arnoldu 
Labsvārdiem 
Jaunavas Marijas litānija 
 
Sestdiena, 18.maijs 
8.00 Sv. Mise par +Juzefu un +Česlavu 

Piotrovičiem 
 Jaunavas Marijas litānija 
12.00 Garīgās mūzikas koncerts 
Koris no ASV, Teksasas Sv. Edvarda 
universitātes 
15.00 Laulības Artūrs Detlavs un Kristīne 
Irgensone 
18.00 Sv. Mise – dziedināšanas 

dievkalpojums 
  
Svētdiena, 19.maijs. 
Lieldienu 5.svētdiena. 
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs” 
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. 
telpās 
11.00 Galvenā Sv. Mise par +Helēnu, 

+Pēteri un +Benediktu Tomiņiem  
13.15 Svētdienas skola 
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Valentīnu 

Balodi 
16.30 Katedrāle katedrālei, sadraudzības 

svētbrīdis Parīzes Dievmātes katedrālei 
Piedalās kamerkoris “Versija” 
18.00 Jaunavas Marijas litānija 
18.30 Sv. Mise par draudzi 
 

 
 
 
 

 
Enciklikai par svēto Bonifāciju 

– 100 
 

( turpinājums no 1.lpp ) 
No sv. Bonifācija misijas vāciešiem nāca 

ticība, labklājība un civilizācija un viņš 

joprojām turpina savu misiju ar lūgšanām, 

piemēru un atstāto darbu piemiņu. Kā 

uzticīgs Jēzus pravietis un vēstītājs viņš it 

kā mudina cilvēkus vēl ciešāk, ar lielāku 

mīlestību turēties pie Baznīcas. Sv. 

Bonifācijs darbojies ne tikai vāciešu labā, 

bet Dieva mīļestībā iespaidojis arī frankus 

un angļus. 
Tieši Dieva mīlestība aizsāk un nobeidz 

visu labo, un tai jānosaka mūsu darbība. 

Kaut kristīgā mīlestība izbeigtu karus un 

ienaidu, pretišķības, šķelšanos un maldus! 

Šie enciklikas vārdi tika rakstīti laikā, kad 

bija zudusi Vācu impērija un vācu 

karaspēka iespaids Latvijā bija līdz galam 

nenoteikts, ņemot vērā baltvāciešu, vācu 

karavīru un latviešu tautas intereses cīņā par 

brīvību un pašnoteikšanos savā zemē. 

Liepājā bija noticis 16. aprīļa pučs un 22. 

maijā notika Rīgas atbrīvošana no 

lieliniekiem. Rīgā ienāca vācu karspēks un 

uz dažām nedēļām priekšplānā izvirzījās 

vācu protežētā A.Niedras vadītā valdība. 

Taču jau jūlija sākumā vācu armijai nācās 

atkāpties uz rietumiem. 
Svinot enciklikas simtgadi, pārvarēsim 

stereotipus attiecībā uz baltvāciešiem, kā uz 

to aicina arhibīskaps (sk. 

www.kroders.lv/runa/1246). Lai svētais 

Bonifācijs palīdz mums ne tikai novērtēt 

vācu kristīgās kultūras iespaidu mūsu zemē, 

bet arī ņemt vērā un līdzcietībā saprast 

konkrētu baltvāciešu dzimtu piederīgo 

sāpīgās un traģiskās likteņgaitas 20.gs. 

vēstures pavērsienos, lai šādi veicinātu 

mieru un izlīgšanu tautu attiecībās un 

kopīgā pagātnes mantojumā. 

 

Dziedināšanas dievkalpojums 

sestdien, 18.maijā plkst. 18.00 

http://www.kroders.lv/runa/1246)
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Pašreizējam bērnu kristības 

rituālam – 50 
 

Ar Dievišķā kulta kongregācijas 1969. 
gada 15. maija dekrētu tika apstiprināts 

pašreiz lietotais, 1975. gadā latviešu 

valodā izdotais bērnu kristības rituāls. 
Pirms tam tika lietots 1614. gadā pirmo 

reizi izdotais rituāls, kas gadsimtu gaitā 

nebija īsti mainījies.  
Pašreiz lietotajā rituālā liela loma 

piešķirta draudzei kā kopienai, kuras 

ietvaros notiek bērna uzņemšana, 

akcentēta vecāku un krustvecāku loma 
bērna kristīgajā audzināšanā, 

kā arī kopienas garīgais, 

morālais un cilvēciskais 
atbalsts bērna izaugsmei cīņā 

pret ļaunumu. 
Rituāla sakramentālo kodolu 

veido ūdens liešana pār 
jaunkristīto līdz ar Trīsvienīgā 

Dieva vārdiem, kā arī 

svaidījumi pirms tam ar 
katehumēnu eļļu un pēc tam ar 

hrizmas eļļu. 
Ritā izvērsta Dieva Vārda 

liturģija atbilstoši Vatikāna II koncila 

vēlmei (Konstitūcija par liturģiju, n. 35). 

Sludinātais Vārds izgaismo liturģisko 

darbību un nostiprina klātesošo ticību. 
Baltais kristību apģērbs un aizdegtās 

sveces pasniegšana atgādina kristībā 

īstenoto jauno dzimšanu (sal. Jņ 3, 5), 
nevainību un vienotību ar Kristu, kas ir 

ceļš, patiesība un dzīvība (sal. Jņ 14, 6). 
Lieldienu noslēpums, proti, Kristus 

ciešanas, nāve un augšāmcelšanās cieši 

saistīti ar Kristības sakramentu. Šajās 

attiecībās ietverts vēstījums par Kristus 

nesto pestīšanu cilvēcei, par kristīgu 

antropoloģiju, iedzimto grēku un 
pestīšanas sakramentālo darbību, kas 

izriet no Lieldienu noslēpuma, kristības 

sekām, piem., šķīstīšanos no grēka un 
atgriešanos Dieva žēlastībā kā dabiskās 

dzīves līdzdalībā dievišķajā, pārdabiskajā 

dzīvē. No tā izrietošās sekas attiecas gan 

uz mūžību pēc laicīgās nāves, gan arī uz 
tagadējo kopību ar Kristu kā Galvu, kura 

locekļi kļūstam Viņa mistiskajā miesā – 

Baznīcā, kad apņemamies ar Dieva 
palīdzību un Baznīcas atbalstu būt par 

„jauno cilvēku” (sal. Ef 4, 24) savos 

uzskatos (sal. Rom 12, 2), morālā dzīves 
veidā un, jo sevišķi, tuvākmīlestībā (1 Jņ 

3, 13). 
Mūsu garīgai un morāles 

dzīvei par paraugu jāņem 
Jēzus Kristus dzīve. Kopā ar 

Viņu mums jābūt kā krustā 

sistiem (sal. Rom 6, 6; Gal 2, 
20), kopā ar Viņu mums 

jāmirst (2 Tim 2, 12); kopā ar 

Viņu jābūt apglabātiem (Kol 2, 

12), lai ietērptos Kristū (Gal 
3:27) un tad lai dzīvotu ar 

Viņu, būtu piecelti kopā ar 

Viņu (Ef 2, 5; Kol 2, 13), līdz 
ar Viņu gūtu mantojumu un 

godību (Rom 8, 17). 
Lai ņemam vērā kristības īstenoto dzīves 

kopību mūsos, ņemot vērā Kristus 

ciešanas, nāvi un augšāmcelšanos. Tā ir 

attaisnošana un svētdare, kuru Dieva 

mīlestība paredzējusi mūsu pestīšanas 
labā. Lai bērnu kristības rituāla izdošanas 

jubileja nostiprina mūsos gan pateicību 

par saņemto Kristības sakramentu, gan 
apņēmību dzīvot saskaņā ar kristībā 

saņemto žēlastību. 
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Miera un attīstības labā 
 

Šo mācību bīskaps Julijans Vaivods   
sacījis Jēkaba katedrālē  pirms 50 
gadiem. 

Ko tad vajadzētu darīt, bet darīt visiem 
visu zemju cilvēkiem, lai reizi par visām 

reizēm kari izbeigtos? 
Vispirms apzināties un darbos atzīt, ka 

visi cilvēki, vienalga, kādas rases, tautības 

un kulturālās attīstības pakāpes, ir viena 

Dieva bērni – tātad viena ģimene. Tāpēc 

visi mīl savu Tēvu Radītāju un mīl viens 
otru, kā vienas ģimenes bērniem pienākas 

savstarpēji mīlēt vienam otru. 
Otrkārt, jāsaprot un arī attiecīgi 

jārīkojas, ka zemi ar visām tās bagātībām 

Dievs radījis un lietošanā atdevis visiem, 

lai katrs cilvēks varētu 
dzīvot cilvēcīgi. 

Treškārt, visiem jāsaprot, 

ka tik liela ģimene, kā visa 

cilvēce un tik sarežģītā 
saimniecībā, kāda ir mūsu 

zeme, varēs saticībā un 

pārticībā dzīvot tikai tad, ja rīkosies 
saskaņā ar gudrā Saimnieka – Dieva 
norādījumiem. 

Cik tas svarīgi, paskaidrošu ar piemēru. 
Nesen lasīju franču rakstnieka I. H. Rosny 

grāmatu „Le docteur Harambur”. Tanī, 

starp citu, runāts par diviem 
jaunizgudrojumiem. 

Tanīs laikos, kad Francijā sākās 

lielrūpniecība, uz amatnieciskām 

metodēm darbojošies uzņēmumi sāka 
bankrotēt. Jau trešā kāda mašīnbūves 

uzņēmuma īpašnieka atvase – jauns, 
apdāvināts inženieris sāk rūpnīcu 

pārorganizēt un tā iet lieliski. 
Tās pašas pilsētas ārsts – izgudrotājs 

atklāj serumu, kuru iespricējot, tiek 

paralizēts acs nervs un pacients kļūst akls. 
Bet viņam izdodas atrast arī pretlīdzekli, 

kas atgriež redzi. Savtīgos nolūkos ārsts 

paģībušajam inženierim zāļu vietā iespricē 
akluma serumu. Aklais inženieris nespēj 

vadīt rūpnīcu, bet viņam nav spēcīga 

vietnieka un rūpnīcā darbs iet juku jukām, 

jo pēc jaunās metodes citi vadīt neprot. 
Līdzīgi, kā tanī rūpnīcā, iet arī pasaulē. 

Kamēr dzīve rit pēc gudrā inženiera – 
Dieva metodes, viss norit normāli. Bet 
kad cilvēks sāk pielietot paša izgudrotās 

metodes, lielās mašinērijas zobrati sāk 

berzēties un čīkstēt. 
Ja, piemēram, lielais ritenis netiks 

apturēts, kad mazajam nolūzis kāds zobs, 

tad drīz saies čupā arī visa ierīce. 
Šodien pasaules rūpnīca darbojas pēc 

pašu cilvēku izdomātas metodes – „kas 

man par citu, ja tikai pašam 

labi!” Gudrā inženiera 
norādījumi ir aizmirsti un 

tāpēc pasaules saimniecībā 

viss iet šķībi un greizi. 
Minētajā grāmatā 

izgudrotājs doktors mirst ar 

trieku pirms, nekā paspēj 

atdot inženierim redzi ar savu pretlīdzekli. 
Tāpat pastāv briesmas, ka mūslaiku 

sabiedrība var aiziet bojā, pirms tā paspēs 

attapties un atgriezties pie Dieva dotās 
kārtības. 

Kā lai cer uz atgriešanos pie Dieva 

norādījumiem, ja mūslaiku sabiedrība 

tiecas uz to, lai visas saites ar Dievu tiktu 
sarautas? 

XVIII gadsimtā, kuru sauc par 

Apgaismības gadsimtu, sākās cilvēku 
prātu atraušana no Dieva. Reizē ar 

izglītību sākās iespiešanās dabas likumos 

un, lūk, strādniekiem sāka likties, ka 
Inženieris nav vajadzīgs, jo strādnieks 

sāka saprast, kāpēc mašīnas riteņi griežas. 
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XIX gadsimtā, reizē ar rūpniecības 
attīstību pieauga arī produkcija un 

ienākumi. Tas dzemdēja kapitālismu un 

agrākās Dieva dotās morāles un norādītās 
cilvēku brālības vietā stājās šķiru naids un 

īpašnieku egoisms. Mantkārība un 

egoisms bija arī karu iemesls XX 

gadsimtā un ar ko tas nobeigsies, grūti 
paredzēt. 

Labu tiešām grūti cerēt, jo visās zemēs 

vairāk un vairāk kļūst cilvēku, kas līdzīgi 
trakajam zirneklim. Dāņu dzejnieks 

Jörgensens vienā no savām līdzībām 

stāsta, ka saulainā septembra dienā viens 
zirneklis nolaidies no augsta koka uz 
blakus augošu krūmu, tādejādi it kā 

sasiedams ar sava tīkla „diegu” divus 

atsevišķu koku zarus. Vēlāk viņš ap šo 
„diega” vidu sācis aust plašu tīklu. Tas 

iznācis tik lielisks, ka vai katru dienu tīklā 

iepinušies lidojuši kukaiņi. Zirneklim 
bijusi trekna barība un tas ātri nobarojies. 

Bet, reizē ar vēsākām rudens dienām, 
kukaiņi pārtraukuši lidojumu, un zirneklis 
kļuvis īgns. 

Aplūkojot savu tīklu, zirneklis 

ieraudzījis garo diegu uz kura viss viņa 

tīkls karājies. Bet tas diegs zirneklim 
izlicies lieks, jo uz tā viņš nebija noķēris 

nevienu mušu. Tāpēc dusmās to 
pārgrauzis. Garajam diegam trūkstot, 
zemē nogāzies pats zirneklis ar visu savu 

lepno tīklu. 
Arī cilvēki sāk rīkoties līdzīgi trakajam 

zirneklim. Taču no Radītāja rokas izgāja 
ne tikai pats cilvēks, bet arī visa mūsu 

zeme, kas baro un sniedz visu dzīvei un 
ērtībām vajadzīgo. 

Uz Dieva gādības “karājas” pašu cilvēku 

dzīvība un visi dabas likumi. Attīstoties 

kultūrai, aug arī cilvēku dzīves standarts. 
Un, lūk, cilvēks, nobarojies no Dieva 

austā zemes tīkla, paliek lepns un pat īgns 

uz savu Visuma Radītāju un rauj pušu tos 
sakarus, kas viņu saista ar Dievu, tas ir, 
reliģiju. Vai tad brīnums, ka visa dzīve 

sāk čīkstēt, kā nesmērēti rati? Un kas ir 
zīmīgākais – tas notiek tieši tanīs zemēs, 

kuras, pateicoties kristīgai ticībai, kultūras 

ziņā ir aizsteigušās priekšā nekristīgām 

tautām. Savā laikā lielu ievērību guva 
O.Spenglera grāmata: „Der Untergang des 

Abendlandes”. Bet drīz autora brīdinājumi 

aizmirsās un Rietumu zemes turpina savu 
saimniekošanu pēc savām netaisnām 

metodēm. 
Pamatojoties uz to, ka mūsu zemes mūžs 

rēķināms grūti saskaitāmos miljonos gadu 

un arī cilvēki zemi apdzīvo no senseniem 

laikiem, daudzi sāk apšaubīt Kristus 

vārdus par pastaro dienu. Taisnība, ka 
matērija nezūd, bet arī tas taisnība, ka tā 

mainās. Vēl vieglāk var pārveidoties 
dzīves apstākļi virs zemes - arī zeme var 
nogrimt, kā leģenda stāsta par teiksmaino 

Atlantīdu, vai pārvērsties ledus kalnos, kā 

Dienvidpols. Ne senāk, kā priekš 15-16 
gadsimtiem zēla kultūra tanīs 
Ziemeļārfrikas apgabalos, kur tagad vējš 

nēsā tuksneša smiltis. Kad pēc Pirmā 

pasaules kara tika noslēgts Versaļas miera 
līgums, kāds ticīgs žurnālists apšaubīja tā 

efektivitāti, jo līgumā ne ar vienu vārdu 

neesot pieminēts Dievs. Pēc pēdējā kara 
miera līgums vēl nemaz nav noslēgts, kad 
pasaule jau nobažījusies par nākošā kara 
briesmām. 

Pēc lielām katastrofām parasti tiek 
meklēti līdzekļi ar ko dziedināt rētas un 

profilaktiskas līdzekļi pret jaunām 

katastrofām. 
Kad, neskatoties uz Versaļas miera 

līgumu, dzīve vispasaules mērogā sāka 

sarežģīties, pāvests Pijs XI 11. decembrī 
1925. gadā izsludināja encikliku Quas 
primas, kurā norādīja, ka cilvēcei 
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jāpakļaujas Kristum kā Karalim, ja tā grib 

panākt īstu kārtību savā sociālajā un 

ekonomiskajā dzīvē. Tāpēc pāvests 

iedibināja  Kristus Karaļa svētkus. Par 

encikliku plaši sprieda ne tikai karaļi, bet 

drīz to aizmirsa, uzskatīdami to tikai kā 

katoļu lietu – sak, lai katoļi klausa savu 

pāvestu un svin Kristum Karalim svētkus, 

kas mums tur par daļu. Sāka veidoties jauna 

ideoloģija, kas dzemdēja fašismu un iegrūda 

pasauli jaunā katastrofā. 
Otrais pasaules karš bija vēl lielāka 

katastrofa par pirmo. Tā seku dziedināšanai 

un jaunas katastrofas novēršanai pāvests 

Jānis XXIII sasauca Vatikāna II koncilu un 
laida klajā savu encikliku Pacem in terris, 
kura sacēla veselu aplausu vētru. Vēl 

neviens pāvesta dokuments netika saņemts 
ar tādu sajūsmu, kā no ticīgajiem, tā no 

neticīgajiem, kā šī enciklika. Bet sajūsma 

drīz pārgāja un viss palika pasaulē pa 

vecam. 
Jāņa XXIII ierosinājumu turpināja 

Vatikāna II koncils un visi tā dekrēti domāti 

labākas kārtības nodibināšanai cilvēku 

politiskajā, sabiedriskajā, ekonomiskajā un 

morāliskajā dzīvē. Dekrēti tika nodrukāti un 

izplatīti pa visu pasauli, bet arī tie atstāti 

tikai katoļiem. It kā pārējiem tie nederētu un 

nebūtu vajadzīgi tajos ietvertie padomi. Un 
šodien jau sāk klaigāt par Baznīcas un 

ticības krīzi. 
(Nobeigums nākošajā numurā) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
PAR LATVIJU UN BRĪVĪBU 

 
Dzimtenes skaistums, lielums un 

lieliskums! Mums ne vienmēr viegli to 

saskatīt, jo tāles mēdz 

aizklāt migla, dūmi 

un uguns. Pat 
Dzimtenes saule var 

likties vēsa, ja tā 

apspīd dzīvi, kurai 
atņemts tās prieks, 

mērķis un dzīvīgums. Tomēr kristīgā 

perspektīvā raugāmies vēl un vēl, un tad 
saskatām to, kā Dzimtenes torņi 

noilgojušies pēc jauna rīta, kā zvani grib 

atkal vēstīt patiesu brīvību, kā grib no 

jauna iedegties ļaužu skati, kā Dzimtene 
vēlas atplaukt jaunā skaistumā, lielumā, 

lieliskumā! Tikai šīs stundas labā vēl 

jāiestājas, un mūsu skatos skumjas 
sajaucas ar asarām, un cauri pieaugušai 

miglai vēl jāmācās saskatīt smilgas, kas 

šūpojas pāri aizmirstām kauju vietām, 
kurās palikuši mūsu zemes patrioti un 

kuras uzsūca tik daudz karavīru un 

civiliedzīvotāju asiņu. 
Aizmirstie kauju lauki – vai tie jau 

aizmirsti? Ai, vēl ne, jo mūsu pārdomās 

par notikumiem pirms 100 gadiem 

ietraucas saucieni: „Karavīr, nenolaid 
zobenu, neļauj tam ierūsēt, neaizmiedz ar 

to zem galvas, neaizmiedz! Esi modrs 

savās izvēlēs un zini, par ko cīnies!” Šādā 

atskaņā arī dibinājās Latgales atsevišķais 
eskadrons 1919. gada 18.aprīlī ar 20 

brīvprātīgajiem, no kuriem izvērsās liels 

pulks brīvības cīnītāju. Viņi ir slavenās 
pagātnes liecinieki, kuru morālā un 

tikumiskā stāja var palīdzēt arī mums 
Latvijas visaptverošā attīstībā. 
 

 

Svētdien, 19. maijā plkst. 16:30 
 

Katedrāle katedrālei 
Sadraudzības svētbrīdis 

Parīzes Dievmātes katedrālei 
 

Piedalās kamerkoris “Versija” 
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Izsludinām konkursu  
bērnu zīmējumu atlasei uz izstādi  

 

BAZNĪCU NAKTĪ 
 Piektdien, 7.JŪNIJĀ 

 

Zīmējumu temats: 

DIEVS RADA VISU JAUNU  
(sal. Atkl. 21, 5) 

 

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – piektdiena, 10.maijs 

 

Vīri kāju mazgāšanai 

2019.g. Lielajā Ceturtdienā 

 

 

Kardināls 

Pīters K.A.Turksons 
 

Baznīcas sociālās mācības kompendija 
Latviešu izdevuma atvēršana 

 

Trešdien 22. maijā 
14.30 Latvijas Universitātē, 

Raiņa bulvāris 19 
(Ieeja ar ielūgumiem, uz kuriem var 

pieteikties pie garīdzniekiem 
līdz svētdienai, 12. maijam) 

18.00 Sv. Mise Sv. Jēkaba katedrālē  


