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Dieva bērns kopā ar visu radību
Kristus mūs aicina tāpat, kā uzsākot
sludināšanu Izraēlī: „Nožēlojiet un ticiet
Evaņģēlijam” (Mk 1: 15). Kungs aicina
mūs uz personīgu pārtapšanu, kas
izmainītu mūsu dzīves, lai mēs vairs
nedzīvotu priekš sevis, bet viņam, kas
aicinājis mūs un devis mums savu dzīvi
(sal. Gal 2: 20). Pāvests Francisks šajā
gavēņa laikā, kuru aizsākām
trešdien 6. martā, rosina mūs uz
Dieva bērna dzīves atjaunotni,
kas nestu labumu visai radībai
(sal. Rom 8:19).
Uzticība Kristum nozīmē pazīt
viņu un tuvoties viņam kā
Kungam un Draugam. Tā sevī
ietver biežu Svēto Rakstu, īpaši
evaņģēliju lasīšanu; nopietnu kristīgās
mācības
studēšanu;
sakramentu
pieņemšanu; ikdienas sarunu ar Jēzu
intīmā lūgšanā – šie ir droši ceļi, pa
kuriem pieaugsiet zināšanās par Kristu un
viņa pestīšanas vēsti. Gavēšana lai mazina
mūsu alkatību izmantot radību savā labā,
lūgšana
lai
novājina
mūsu
pašpietiekamību; tuvākmīlestība lai palīdz
atklāt Dieva plānu attiecībā uz visu
radību.
Ja šajā pārtapšanā izjūtam grēka un
ierobežojumu nastu, ar paļāvību lai

vēršamies pie Kristus, kas nekad neatstās
mūs vienus. Paļausimies uz sakramentu
žēlastībām, kuras viņš atstājis savai
Baznīcai. Piedzīvosim pārbagāto Dieva
piedošanu, kas piedāvāta Grēksūdzes
sakramentā.
Lūgsim Dievu kā aklais Jērikā: „Kungs,
palīdzi man redzēt” (Lk 18: 41). Palīdzi,
Kungs, uztvert Tavu gribu
attiecībā uz mani un apkārt
esošo radību katrā brīdī; īpaši
palīdzi man uztvert Tavu
mīlestības plānu visai manai
dzīvei, kas ir mans aicinājums.
Dāvā nesavtību teikt Tev „jā”,
būt Tev uzticīgam norādītajā
ceļā.
Atjaunosim savu uzticību Kristum un
viņa atpestīšanas darbībai, kas atbilst visas
radības ilgām pēc patiesas Dieva bērnu
brīvības. Apzinieties, ka Kristus Upuris
sakramentāli atkārtojas katrā svētajā Misē.
Jēzus nemitējas darboties mūsu vēsturē.
Viņš ir dzīvs. Viņš meklē katru no mums,
lai mēs ikdienas būtu vienoti ar viņu
Euharistijā, un, ja iespējams, lai mēs
pieņemtu komūniju, atrodoties žēlastības
stāvoklī un brīvībā no katra nāvīga grēka.
Tāds ir Dieva bērna ceļš šajā Gavēņa
laikā.
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 10.marts.
Gavēņa 1.svētdiena.
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs”;
Novenna Sv. Jāzepa godam
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk.
telpās
11.00 Galvenā Sv. Mise par +Aleksandru,
+Ainu Ločiem un lūgšana „Rūgtās asaras”
13.15 Svētdienas skola
15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise Andas Ozoliņas nodomā
par ģimeni
Pirmdiena, 11.marts
8.00 Sv. Mise par +Valentīnu Sokolovu;
Novenna Sv. Jāzepa godam
Otrdiena, 12.marts
8.00 Sv. Mise par Kokinu ģimenes
mirušajiem – Jevgēniju, Gunāru, Antonu
un Andžānu ģimenes mirušajiem – Pēteri,
Eleonoru, Nikolaju;
Novenna Sv. Jāzepa godam
18.30 Pirmslaulību tikšanās Svētdienas sk.
telpās
19.00 Sv. Mise Onkoloģiskajā centrā
Trešdiena, 13.marts
8.00 Sv. Mise par Raimonda Dīriņa
dziedināšanu no atkarībām;
Novenna Sv. Jāzepa godam
16.30 – 18.30 Grēksūdze
Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles
Sv. Jēkaba katedrāle:
tālr. 67326419
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators:
tālr. 67224314, mob. 27001445

Ceturtdiena, 14.marts
8.00 Sv. Mise par Jāni Ēveli un viņa
ģimeni, par Peltonienu ģimeni;
Novenna Sv. Jāzepa godam
18.00 Adorācija
19.00 Sv. Mise jauniešiem par Aiju Terēzi
un viņas ģimeni; Piedalās kopienas
ansamblis „Effata”
Piektdiena, 15.marts
8.00 Sv. Mise par +Solomiju Duku;
Novenna Sv. Jāzepa godam
17.30 Krusta ceļš
Sestdiena, 16.marts
8.00 Sv. Mise par Piotraviču dzimtas
mirušajiem; Novenna Sv. Jāzepa godam
18.00 Sv. Mise – dziedināšanas
dievkalpojums
Svētdiena, 17.marts.
Gavēņa 2.svētdiena.
8.00 Sv. Mise par Kristīni, Vitāliju
Krūmiņiem Vilsoniem ;
Novenna Sv. Jāzepa godam
09.15 Marijas Leģions Svētdienas sk.
telpās
11.00 Galvenā Sv. Mise par Žukovu
Regīnu Veroniku un lūgšana „Rūgtās
asaras”
13.15 Svētdienas skola
15.00 Sv. Mise (bērniem)Ineses Kreicas
nodomā par dzīvajiem un mirušajiem
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise par draudzi
garīdznieku kontakttālruņi
Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs:
mob. 25920913
Diak. Gunārs Konstantinovs:
tālr. 67326419, mob. 29654800
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Pirmdiena, 18.marts
8.00 Sv. Mise par +Māru Raikstiņu;
Novenna Sv. Jāzepa godam
Otrdiena, 19.marts.
Sv. Jāzeps, Vissvētākās Jaunavas
Marijas līgavainis.
Lieli svētki.
Draudzes svinības.
Vissvētākā Sakramenta adorācija.
8.00 Sv. Mise par +Vladislavu Zagurilo
11.00 Sv. Mise par Varku Benediktu
18.00 Vesperes
18.30 Sv. Mise par draudzi
Trešdiena, 20.marts
8.00 Sv.Mise Anelles nodomā par dzimtas
sakņu dziedināšanu
16.30 – 18.30 Grēksūdze
Ceturtdiena, 21.marts
8.00 Sv. Mise par +Pēteri Deniškānu
18.00 Adorācija
19.00 Sv. Mise jauniešiem par Jāni un
viņa ģimeni; Piedalās kopienas ansamblis
„Kamila”
Piektdiena, 22.marts
8.00 Sv. Mise par +Veroniku, +Jāzepu un
+Eugēniju Litauniekiem
Jēzus Sirds litānija
17.30 Krusta ceļš

Dziedināšanas dievkalpojums
Sestdien, 16. martā,
plkst. 18.00
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Sestdiena, 23.marts
8.00 Sv. Mise par Vizuļu ģimenes
dzīvajiem
11.00 Rožukronis un Sv. Mise „Marijas
Leģiona” dalībnieku solījumu atjaunošana
Svētdiena, 24.marts.
Gavēņa 3.svētdiena.
8.00 Sv. Mise par +Irēni Jukoni un
lūgšana „Svētais Dievs”
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk.
telpās
11.00 Galvenā Sv. Mise par Lidijas,
Leonarda Elstu veselību un lūgšana
„Rūgtās asaras”
13.15 Svētdienas skola
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Mihalinu
Miķelsoni
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise par draudzi
Pirmdiena, 25.marts.
Kunga pasludināšana. Svinības.
8.00 Sv. Mise devēja nodomā
Otrdiena, 26.marts
8.00 Sv. Mise par +Emīliju, +Arvīdu un
+Artūru Lazdāniem
18.30 Pirmslaulību tikšanās Svētdienas sk.
telpās
19.00 Sv. Mise Biķernieku slimnīcā
Trešdiena, 27.marts
8.00 Sv.Mise par Krišjāni Kokarīti
16.30 – 18.30 Grēksūdze
Ceturtdiena, 28.marts
8.00 Sv. Mise par +Raimondu Belzonu,
+Rozāliju Laursoni un +Santu, +Sergeju
Pavelko
18.00 Adorācija
19.00 Sv. Mise jauniešiem par +Jāni
Vitoldu Grabovski
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Piektdiena, 29.marts
8.00 Sv. Mise par Raimonda Dīriņa
dziedināšanu no atkarībām
17.30 Krusta ceļš
Sestdiena, 30.marts
8.00 Sv. Mise par Vizuļu ģimenes
mirušajiem
Svētdiena, 31.marts.
Gavēņa 4.svētdiena.
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs”
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk.
telpās
11.00 Galvenā Sv. Mise par +Annu
Pipcāni un lūgšana „Rūgtās asaras”
13.15 Svētdienas skola
15.00 Sv. Mise (bērniem) par +Leontīni
un +Jāzepu Nītišiem
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise par draudzi

Aizgavēņa svinēšana senjoriem
5.martā

Svētais Jāzeps
Sakāmvārds apgalvo, ka pie Dieva esot
daudz
laika.
Daudz
laika
vajadzēja, lai
Baznīcā
izveidotos sv.
Jāzepa
godināšana.
Taisnība, ka Baznīcas (sevišķi Austrumu)
Tēvu rakstos bieži ir minēts sv. Jāzeps,
bet arī tikai sakarā ar Pestītāju un viņa
dievišķo Māti. Bet Rietumu Baznīcā viņa
godināšana sāka izplatīties tikai ap
divpadsmito gadsimtu un īpaši garīgo
ordeņu baznīcās. Ir tikai viena sv. Jāzepa
glezna no V gadsimta Romā (Maria
Maggiore baznīcā – mozaīka).
Rietumos sv. Jāzepa godināšanu sāka
plašāk ievest sv. Dominiks, sv. Francisks
no Asīzes, Sienas Bernards (+1418), kā
arī franču slavenais bīskaps Bosve
(Bausuett). Visas Francijas maštābā sv.
Jāzepa godināšanu atļāva pāvests Urbāns
VII uz karaļa lūgumu. Tad 1677.g.
Austrijas karalis Leopolds I, pēc Vīnes
atbrīvošanas no turkiem lūdza atļaut
godināt sv. Jāzepu kā visas valsts
aizbildni un savu troņmantnieku nosauca
Jāzepa vārdā (I).
Pāvests Klements XI (1714) lika sv.
Jāzepa vārdu ievietot Visu Svēto litānijā.
Un tikai 1870. gada 8. decembrī pāvests
Pijs IX sv. Jāzepu izsludināja par visas
Baznīcas aizbildni, ievedot liturģijā
attiecīgu sv. Misi. Viss marta mēnesis
veltīts sv. Jāzepam…
Viņa svētīgā klusā dzīve Nācaretē
iedvesmoja arī klosteru iemītniekus.
Tāpēc, piemēram, sv. Terēze (Lielā), no
viņas 16 nodibinātajiem klosteriem,
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trīspadsmit klosterus bija veltījusi sv.
Jāzepam. Viņas dzīves aprakstā minēti
šādi svētās vārdi: „Nepazīstu neviena tāda
(cilvēka), kas lūgdamies pie sv. Jāzepa
nebūtu gājis uz priekšu tikumu
iemantošanā.”
Sv. Jāzeps ir laimīgas nāves patrons un
jau tāpēc vien no visiem godināts, jo
visiem būs jāmirst un katram svarīgi, lai
šķiršanās no laicīgās dzīves ievadītu
laimīgā mūžībā.
Kam nāves stundā klāt stāvēs sv. Jāzeps,
tam, miesīgās acis uz mūžu aizverot,
pavērsies mūžīgā gaisma.
Piemērs: Kad XVII gadsimtā Anglijā
notika katoļu vajāšana, uz nāvi tika
notiesāts kāds cietīgs katolis un liels sv.
Jāzepa godinātājs, vārdā Rogers Vyenno.
Viņš žigli pakāpies uz trepēm un pats
sev aplicis cilpu ap kaklu. Bet, kad trepes
atrautas, cilpa pārtrūkusi un sodītais dzīvs
nokritis zemē. Piecēlies viņš skubina
bendi, lai tas ātrāk sakārto jaunu cilpu.
Bende dusmās iesaucies: „Vai tad tu tik
ļoti vēlies mirt, ka tāda steiga?” – „Ja tu
redzētu to pašu, ko es nupat redzēju, tu arī
steigtos nomirt”, atbildēja Rogers.
No svara katram nāves stundā ieraudzīt
gara acīm to, kas nāvi liek vēlēties. Tāpēc
arī no svara godināt laimīgas nāves
patronu – svēto Jāzepu.
Bīskaps
Julijans
Vaivods
katedrālē 19.03.1969

Gaudete et Exsultate
pirmā gadskārta
19. martā aprit gads, kopš izdots pāvesta
Franciska apustuliskais pamudinājums
„Priecājieties un līksmojiet”, atsaucoties
uz Jēzus Kalna mācības vārdiem. Jēzus
runā par kristīgās dzīves pilnību, aicinot
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uz svētumu visus bez izņēmuma. Sekojot
Vatikāna II koncila mācībai, pāvests
Francisks no jauna izvirza šo cilvēcisko
un garīgo mērķi katra Baznīcas locekļa
ikdienā.
Dokumentā pāvests sniedz daudzus
svētas dzīves piemērus. Atgādina sv.
Terēzijas no Bērna Jēzus īstenoto svētumu
mazo pienākumu veikšanā; sv. Ignācija no
Lojolas centienos atrast Dievu visās lietās;
sv. Filipa Neri pazīstamo humoru. Svētie
sniedz paraugu kā dzīvot, taču katram
jāsaglabā sava patība, jāizšķir savs ceļš,
jāpauž sevī viss iespējamais labums. Kā
teicis Tomass Mertons, būt par svēto
nozīmē īstenot patieso sevī.

Katrs aicināts būt par svēto savā
ikdienas dzīves un pienākumu stāvoklī.
Vajadzētu vien dzīvot mīlestībā un visā
darbībā liecināt par Dievu. Ar to nav
domāta īpaša, dramatiska rīcība. Pāvests
piedāvā ikdienas svētuma piemērus: bērnu
audzināšana ar patiesu mīlestību, tāda
uzupurēšanās
kā
atteikšanās
no
tenkošanas, laipnība pret citiem. Svētuma
ceļā nav jānorobežojas no citiem, nav arī
jāuzņemas aizvien jauna veida atbildība.
Būtiski ir uzturēt līdzsvaru starp darbību
un apceri vai komtemplāciju.
Pāvests rosina izvairīties no diviem
draudiem garīgajā dzīvē: 1) no
gnosticisma mūsdienu pieejās akcentu likt
uz zināšanām, sevis iepazīšanu, atbildēm
uz
visiem
jautājumiem;
2)
no
pelagiānisma patreizējos uzstādījumos
tiekties
uz
(saviem
priekšstatiem
atbilstošu) pilnību tikai ar savām pūlēm,
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uzticēties saviem spēkiem tādā mērā, ka
tiktu noliegta vajadzība pēc Dieva
palīdzības
vai
žēlastības.
Daudzi
mūsdienās tiecas izpildīt noteiktus
priekšrakstus bez pazemības, drīzāk ar
lepnību noraugoties uz citiem kā zemāk
stāvošiem, kuri nesaprot un nevar vēl
sasniegt augstāku attīstības līmeni.
Svētuma sasniegšanu Jēzus saista ar
Kalna mācības svētībām, kuras atveido
paša Pestītāja personību un dzīvi. Sekojot
viņam, arī mēs esam aicināti būt
žēlsirdīgi, garā nabadzīgi, lēnprātīgi,
miera nesēji, tiekties pēc taisnības,
labprātīgi uzņemties grūtības, ciešanas un
vajāšanas kristīgo vērtību labā.
Svinot dokumenta jubileju, lūgsim
žēlastību novērtēt svētuma ceļa iespējas
ikdienas dzīvē, ieviest savā uzvedībā
Jēzus sludināto kristīgās dzīves dinamiku,
dzīvi trīsvienīgā Dieva kopībā un svēto
sadraudzībā!

Pašreizējam laulību
rituālam – 50
Ar

1969.

gada

19. marta Ritu
kongregācijas
dekrētu tika izdots
pašreiz
lietotais
laulību rits, kas
latviski apstiprināts
1974. gadā un
izdots 1975. gadā.
Laulība kā derība
ir dziļš noslēpums
attiecībā uz Kristu un Baznīcu (sal. Ef 5:
32). Laulības derība vieno vīrieti un
sievieti
nesaraujamā
dzīvības
un
mīlestības saiknē. Laulības derība atveido
Dieva jauno un mūžīgo derību ar savu
tautu, derību „Jēzū Kristū, mīlošajā

Līgavainī, kas sevi ziedo kā cilvēces
Pestītājs, vienodams to ar Sevi kā savu
miesu” (Familiaris Consortio, n. 13).
Laulība šādi ir „sakraments” Kristus
nemainīgajai mīlestībai uz savu Baznīcu.
Laulātie un ģimenes ņem dalību Kristus
mīlestībā, kad dzīvē un attiecībās balstās
uz Laulības sakramenta žēlastību.
Laulības sakramenta sagatavošanās laikā
saderinātiem noder iepazīties ar laulības
ritu. Veicinot padziļinātas zināšanas par
kristīgās doktrīnas mācību laulības un
ģimenes jomā, īpašu uzmanību jāpievēršot
morālajiem pienākumiem, sagatavošanās
laikā saderinātie jāvada, lai tie varētu
aktīvi piedalīties laulību svinēšanā, kā arī
saprastu liturģisko darbību un tekstu
nozīmi.
Laulības sakramenta svinības ir gan
laulātā
pāra
sagatavošanās
ceļa
kulminācija, gan arī avots un pamats viņu
turpmākajai laulāto dzīvei. Tāpēc šīs
svinības nedrīkst reducēt tikai par
ceremoniju, kulturālu ieradumu vai
socioloģijas parādību.
Svinībās būs aktīvāka līdzdalība, ja tās
sākumā
dalībnieki
iepazīstas
ar
liturģiskajiem tekstiem un lūgšanām,
kuras atrodas rituālā. Šīs izskaidrošanas
vienkāršība veicinās izpratni par šo
svinību
nozīmīgumu
un
palīdzēs
izvairīties, lai šīs svinības nepārvērstos
vienīgi didaktiskā pasākumā.
Liturģijas vadītājs, kas vada un
klātesošajiem atklāj laulības baznīcisko
nozīmi, varētu iesaistīt rituāla apgūšanā
arī tos, kas stāsies laulībā, viņu radiniekus
un lieciniekus, lai tie saprastu rita
struktūru. Tas īpaši attiecas uz
svarīgākajām sastāvdaļām, tādām kā:
Dieva Vārda liturģija, laulību zvēresta
došana un atzīšana, laulību simbolizējošo
zīmju svētīšana, (piemēram, gredzeni,
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u.c.), svinīga svētība jaunlaulātiem,
laulāto
pieminēšana
Euharistiskajā
lūgšanā, ja notiek svētā Mise. „Dažādās
liturģijas ir bagātas ar svētības un
epiklēzes lūgšanām, ar kurām Dievam tiek
lūgta žēlastība un svētība jaunlaulātajiem,
īpaši – laulātajai draudzenei,” teikts
Katoliskās Baznīcas Katehismā, n. 1624.
Dieva Vārda lasījumus, kurus piedāvā
laulību rituāls, būtu jāveic piemērotiem un
sagatavotiem lektoriem. Tos var izvēlēties
no klātesošo vidus, īpaši tie var būt
liecinieki, ģimenes locekļi, draugi, bet
nebūtu labi, ja tie būtu līgava vai
līgavainis, jo Dieva Vārds vispirms tiek
adresēts tieši viņiem. Lasījumu izvēle
būtu jāsaskaņo ar saderinātajiem pēdējā
sagatavošanās posmā. Tas viņiem
palīdzētu vieglāk paturēt Dieva Vārdu
savā atmiņā un tādējādi arī pielietot to
praksē.
Nepieciešams parūpēties, lai laulību
svinēšanas detaļas būtu izskaidrotas
atturīgā, vienkāršā un autentiskā veidā.
Svētku tonim nevajadzētu tikt iztraucētam
pārmērīgas izrādīšanās dēļ.
Laulāto svinīgā svētīšana atgādina, ka
Laulības sakramentā tiek pasniegtas Svētā
Gara dāvanas. Caur šīm dāvanām laulātais
pāris tiek nostiprināts abpusējā saskaņā un
garīgumā, kas viņiem palīdz veikt savu
misiju, arī grūtību brīžos, kas viņus
neizbēgami piemeklēs turpmākajā dzīvē.
Šo svinību galvenais uzsvars tiek likts uz
Svētās Nācaretes Ģimenes klātbūtni kā
kristīgo laulāto dzīves modeli.
Svinot laulību rituāla izdošanas jubileju,
novērtēsim to ne tikai kā izcilu laulības
svinēšanas līdzekli, bet arī kā liecību par
Jēzus klātbūnes apstiprinājumu laulības
laikā, par Dieva Vārda stiprinājumu
laulības noslēgšanas laikā.
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PAR LATVIJU UN BRĪVĪBU
Jo vairāk attālināmies
no 1919. gada brīvības
cīņām, jo stiprāk pieaug
to spožums, daudz kas
iezaigojas pa jaunam,
daudz kas pārveidojas
jaunā
nozīmībā,
ir
radusies un plašumā gājusi īpatnēja ķēdes
reakcija. Ventas pāriešana nav notikusi
tikai 1919. gada martā, tā ir pārvērtusies
simbolā, kas asinājis mūsu cerības tās
tālākai pārvarēšanai. Ziemassvētku kaujas
nav izbeigušās 1916.–1917. gadu maiņā,
to atdārdi turpinājās un ir sakusuši kopā ar
daudzām tālākām kaujām. Tas pats
sakāms arī par garīgām cīņām un
pretošanos bezdievīgām ideoloģijām, kas
metušas
atspozmi
arī
uz
mūsu
pašreizējiem laikiem.
Lielās cīņas, kas gājušas pāri Latvijai,
nēmot vērā visas Kurzemes un daļas
Zemgales atbrīvošanu no 1919. gada 3.
marta līdz 26. martam, pārvērtušās
mūžīgā
liesmā
un
savstarpējos
apstarojumos, kurus vēl sajūtam paši, pie
kuriem sildīsies nākamās paaudzes.
Zinām un apzināmies: tikai jauns
dvēseļu dumpis, jauna dvēseļu sacelšanās
būs tā, kas iecels mūs pašus atjanotās
attiecībās un ģimeniskumā. Tikai tas
iecels mūs jaunā nemirstībā un arī
neaizmirstībā, no vienas mūžības līdz
otrai, un vēl spožākai, ja vien mums būs
pietiekami spēka un drosmes – sacelties
pret grēku, ļaunumu un netaisnību. Viss
iznīkst un izzūd, kas sabiedrojies ar
neizšķirību, gļēvulību un vienaldzību,
liela ir uzņēmība un iestāšanās par patiesu
mīlestību patiesībā, ko pierādījuši visi
mūsu lielie laiki un ko pierādīs arī tālākie,
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no jauna apliecinot, ka Dievs svētī un
pavada tos, kuri novērtē katra cilvēka
cieņu un tiesības, kā arī tautas spējas
veidot un uzturēt tādu valsti, kurā notiek
ne tikai materiālas labklājības attīstība, bet
arī sociālā, kulturālā un reliģiskā dzīve.

Par Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapu
8. martā nozīmēts priesteris

Andris Kravalis

Baznīcas statistika
No
pasaules
7,408
miljardiem
iedzīvotāju kristīti katoļi ir 17,7% - 1,313
miljardi. No tiem Amerikā 48,5%, Eiropā
21,8%, Āfrikā 17,8%, Āzijā 11,1% un
Okeānijā 0,8%. Katoļticīgie Amerikas
puslodē 63,8%, Eiropā 39,7%, Āfrikā
19,2%, Āzijā 3,3%. Priesteru skaits globāli
mazinājies no 414 969 – 2016. gadā līdz
414 582 – 2017. gadā. Kandidāti uz
priesterību mazinājušies šajā laikā no
116 160 līdz 115 328. Eiropā tie ir 14,9%,
Amerikā 27,3%, Āzijā 29,8% un Āfrikā
27,1%.

Līdzšinējā Apustuliskā nuncija
Baltijas valstīs
arhibīskapa Pedro Lopesa Kintanas

Dzimis 1967. gada 11. jūnijā Gulbenē
Ordinēts par priesteri Rīgas sv.Jēkaba
katedrālē
1999.gada 23. augustā
Kalpojis katedrālē
no 1999. gada līdz 2001. gadam
Kalpojis sv. Franciska, sv. Terēzes
un sv. Marijas Magdalēnas draudzēs
Ordinācija par bīskapu iecerēta
sestdien, 4. maijā plkst. 11

Svētceļojums uz Vatikānu kājām
no Sv. Jēkaba katedrāles
2019.gada pavasarī-vasarā
(apm. 3-4 mēneši)
Aicinām pieteikties kājām gājējus
atvadīšanās dievkalpojums iecerēts
svētdien, 5. maijā plkst. 11

Pieteikties pie Vladimira (Valda) –
tālr. 26568444
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