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Apcerēsim cietošo un pagodināto Kristu

Klusajā nedēļā, īpaši trīs lielajās dienās 

ap Lieldienām, pārdzīvojam mūsu 
pestīšanas centrālo notikumu. Šīs ir 

lūgšanu un meditācijas pilnas dienas, 

kurās ar liturģisko ritu palīdzību 

pārdomājam Kristus ciešanas, nāvi un 
augšāmcelšanos.  

Lieldienu noslēpumā atrodam cilvēces 

vēstures nozīmi un piepildījumu. Lielajā 
ceturtdienā apceram Kristu, 

kas pirms ciešanām atdeva 

Sevi kā dāvanu Baznīcai, 
iestādīja amata priesterību, un 

atstāja saviem sekotājiem 

jaunu – mīlestības bausli. Šādi 

Viņš vēlējās palikt ar mums 
Euharistijas sakramentā, 

padarot Sevi par mūsu stiprinājumu 

pestīšanas labā. Pēc Svētās Mises Pēdējo 
vakariņu piemiņai ticīgie paliek adorācijas 

vigīlijā ar Kungu, paklausot Viņa Olīvu 

dārzā apustuļiem izteiktajai vēlmei: 
„Palieciet šeit un esiet nomodā ar mani” 
(Mt 26, 38). Ģetzemanē vienosimies ar 

tiem, kurus apspiež bēdas un vientulība. 

Pārdomājot Jēzus notiesāšanas procesu, 
atcerēsimies tos, kuri tiek vajāti ticības un 

taisnības dēļ.  
Lielajā piektdienā piedzīvojam Pestītāja 

ciešanu traģisko norisi līdz krustā sišanai 

uz Golgātas. Krusta adorācija ļaus dziļāk 

izprast bezgalīgo Dieva žēlsirdību. Tieši 
uz krusta nāves noslēpums nes dzīvību. 

Sekojot Kristum uz Golgātu pa ciešanu 

ceļu, lūgsimies par tiem, kurus miesā un 

garā nospiež ļaunuma un grēka smagums.  
Dieva Dēla upura stundā ar paļāvību 

novietosim krusta pakājē visu mūsu 

kopīgās ilgas pēc taisnības, miera un 
patiesas sadraudzības. 

Lielās sestdienas pārdomu un 

klusuma pilnā gaisotne lai dod 
iespēju, lūdzoties kopā ar 
Mariju, gaidīt, gaidīt godpilno 

augšāmcelšanos. Jau tad 
vajadzētu sākt piedzīvot 
iekšējo prieku.  

Dziedājumi Lieldienu vigīlijā atklāj 

mūsu godpilno mērķi – piederēt jaunajai 
cilvēcei, kuru atpestījis Kristus, kas 

nomira un augšāmcēlās mūsu labā.  
Lieldienu sekvencē dziedam: „Dzīvības 

Valdnieks kaut krita, tomēr dzīvo un 
valda.” Šādi izprotam un līdz galam 

iemīlam Kristus krustu, no kura Pestītājs 

iznīcinājis grēku un nāvi uz mūžiem!  
Lieldienu dievkalpojumos ticībā 

uzlūkojam Kristus cietošo vaigu, kas 
palīdz labāk izprast pašreizējo notikumu 
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un situāciju, kuras nomāc cilvēci, 
dramatismu. 
 
Svētdiena, 14.aprīlis. 
Palmu – Pūpolu Kunga ciešanu 

svētdiena. 
8.00 Sv. Mise par draudzi un lūgšana 
„Svētais Dievs” 
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. 

telpās 
11.00 Svinīgs gājiens ar palmu zariem 
Galvenā Sv. Mise par Ivo un Darju un 
lūgšana „Rūgtās asaras” 

Tiek svētīti palmu un pūpolu zari 
13.15 Svētdienas skola 
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Džeriņu un 

Zaikovu ģimenēm, lūdzot Dieva svētību 
17.45 Ferenca Lista Krusta ceļš 
kamerkora “Versija” izpildījumā 
18.30 Sv. Mise par Silvijas Ēveles 
veselību 
Kolekte visās Svētajās Misēs tiek vākta 

Garīgā semināra uzturēšanai 
 

Pirmdiena, 15.aprīlis. 
Draudzes rekolekcijas. / Vada Sv.Jēkaba 

katedrāles diakons Gunārs Konstantinovs / 
8.00 Sv. Mise par +Ceroni Bilmani 
17.30 Krusta ceļš 
18.30 Sv. Mise +Zenonu Broku 
Otrdiena, 16.aprīlis. 
Draudzes rekolekcijas. 
8.00 Sv. Mise par Viju Žiguri – pateicībā 

par dzīves gadiem un Dieva stiprinājumu  
18.00 Lūgšana „Rūgtās asaras” 

18.30 Sv. Mise par Ulda Vasiļevska 

veselību 
 
Trešdiena, 17.aprīlis. 
Draudzes rekolekcijas.  
8.00 Sv. Mise Mārītes Kalniņas nodomā 

par māti +Helēnu Bungu 
16.30 – 18.30 Grēksūdze 
17.30 Krusta ceļš 
18.30 Sv. Mise par +Vilhelmīni Ladnaju 
Ceturtdiena, 18.aprīlis. 
Lielā ceturtdiena. 
9.00 Hrizmas Sv. Mise. Svin V.E. 
arhibīskaps 
18.00 Sv. Mise – Kunga pēdējo vakariņu 

piemiņas diena. Svin V.E. arhibīskaps 
Procesija uz „Tumsību altāri” 

Ticīgie, kuri pieņēma Sv. komūniju 

bīskapa svinētajā Hrizmas Sv. Misē, drīkst 

pieņemt Sv. komūniju arī Kunga pēdējo 

vakariņu piemiņas Sv. Misē vakarā 
Piektdiena, 19.aprīlis. Lielā piektdiena. 

Kunga ciešanu un nāves piemiņas 

diena. 
Šodien gavēnis ēšanā un atturība  

no gaļas ēdieniem 
12.00 Ekumenisks Krusta ceļš pa 

Vecrīgas ielām. Sākums pie Sv. Jēkaba 

katedrāles 
15.00 Kunga ciešanu un nāves piemiņas 

dievkalpojums. Svin V.E. arhibīskaps 

Procesija uz „Kristus kapu” 
Pilnas atlaidas par piedalīšanos Krusta 

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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adorācijā un Sv. Krusta pagodināšanu 
Kunga ciešanu dievkalpojuma laikā 
 
Sestdiena, 20.aprīlis. Lielā Sestdiena. 

Kunga augšāmcelšanās svētku vigīlija. 
Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav 

saistoša 
18.00 Sv. Mise. Uguns, ūdens svētīšana 

Vada V.E. arhibīskaps. Ēdienu svētīšana 
Par Kristībā doto solījumu atjaunošanu 

Lieldienu vigīlijas laikā pilnas atlaidas. 
Svētdiena, 21.aprīlis. 
Kunga augšāmcelšanās diena. 
Lieli svētki. 
8.00 Svinīgs Rezurekcijas – Kristus 
augšāmcelšanās dievkalpojums - procesija 
un Sv. Mise, vada V.E. arhibīskaps 
11.00 Sv. Mise pieaugušajiem un bērniem 

par draudzi 
18.00 Vesperes 
18.30 Sv. Mise par +Gavrilovu Ģertrūdi 
Pēc katras Sv. Mises ēdienu pasvētīšana  
Šodien kolekte tiek vākta diecēzes kūrijas 
vajadzībām. 

 
Pirmdiena, 22.aprīlis. 
Lieldienu oktāva. Otrās Lieldienas. 
8.00 Sv. Mise par arhibīskapa veselību 
11.00 Galvenā Sv. Mise. Tieša 

radiotranslācija. 
18.00 Vesperes 
18.30 Sv. Mise par Mežaļu ģimeni 
 
 

Otrdiena, 23.aprīlis. Lieldienu oktāva. 
8.00 Sv. Mise par Strupku ģimenes 

mirušajiem  
19.00 Sv. Mise Biķernieku slimnīcā 
Trešdiena, 24.aprīlis. Lieldienu oktāva. 
8.00 Sv.Mise par Knospes un Žiguru dzimtu 

mirušajiem 
16.30 – 18.30 Grēksūdze 
Ceturtdiena, 25.aprīlis. Lieldienu oktāva. 
8.00 Sv. Mise par Mihailu Aransonu 
18.00 Adorācija 
19.00 Sv. Mise jauniešiem par Intu Liepiņu  
Piektdiena, 26.aprīlis. Lieldienu oktāva. 
8.00 Sv. Mise par Irēnu Žuko 80 gadu 

jubilejā - veselību  
Jēzus Sirds litānija 
14.00 Laulības Fibigs Pēteris un Aija Amata 
Sestdiena, 27.aprīlis. Lieldienu oktāva. 
8.00 Sv. Mise par +Normundu Bambīti 
Svētdiena, 28.aprīlis. 
Lieldienu 2.svētdiena. 
Kunga žēlsirdības svētdiena. 
8.00 Sv. Mise par draudzi un lūgšana 

„Svētais Dievs” 
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. telpās 
11.00 Galvenā Sv. Mise par +Māru 

Medvedjevu 
13.15 Svētdienas skola 
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Kleinbergu 
ģimeni 
18.00 Vesperes 
18.30 Sv. Mise par Ūdru ģimeni 
 
Pirmdiena, 29.aprīlis 
8.00 Sv. Mise par +Gunti Olekšu  
 
Otrdiena, 30.aprīlis. 
Sv. Katrīna no Sjēnas, jaunava, 

Baznīcas doktore un Eiropas aizbildne. 
Svētki. 
8.00 Sv. Mise par Jāni, Dzintru un 

Danielu 
 

 

 

Sveicam Kristus 
Augšāmcelšanās 

svētkos! 
Sv.Jēkaba 

katedrāles 

garīdznieki un 

pastorālie 

darbinieki 
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Uzsākas dievkalpojumi Jaunavas 

Marijas godam 
 

Trešdiena, 1.maijs. 
Sv. Jāzeps strādnieks. 
8.00 Sv.Mise par Regīnas Zujevas 

veselību. Jaunavas Marijas litānija 
16.30 – 18.30 Grēksūdze 
Ceturtdiena, 2.maijs. Sv. Atanazijs, 
bīskaps un Baznīcas doktors. Piemiņas 

diena. 
8.00 Sv. Mise par +Jonasu Dragunas. 
Jaunavas Marijas litānija 
Piektdiena, 3.maijs. 
Jēzus Sirds godināšana. 
Sv. apustuļi Filips un Jēkabs. Svētki. 
8.00 Sv. Mise par Lejiešu ģimeni; 
Jēzus Sirds dievkalpojums un Jaunavas 
Marijas litānija 
Sestdiena, 4.maijs. 
Jaunavas Marijas godināšana. 
7.45 Sv. Mise; Jaunavas Marijas litānija 

un veltīšanās lūgšana 
9.00 Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienai veltīts ekumenisks 
dievkalpojums Tiešā TV translācija 
 
Svētdiena, 5.maijs. Lieldienu 
3.svētdiena. Jēzus Sirds godināšana. 

Vissv. Sakramenta adorācija. 
8.00 Sv. Mise par draudzi un lūgšana 

„Svētais Dievs” 
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. 

telpās 
11.00 Galvenā Sv. Mise  
Svētlietu pasvētīšana 
Jēzus Sirds dievkalpojums 
13.15 Svētdienas skola 
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Vīksniņu 
ģimeni 
18.00 Jaunavas Marijas litānija 
18.30 Sv. Mise par +Šņukuti Līviju 
 

Apcerēsim cietošo un 

pagodināto Kristu 
 

( turpinājums no 1.lpp ) 
Kristus cietošais vaigs ir gaismas 

piepildīts, tas vieš cerību mūsu dzīvei. 
Sv. Jānis Pāvils II rakstīja: „Divtūkstoš 

gadus pēc šiem notikumiem Baznīca tos 

izdzīvo no jauna, it kā tie būtu notikuši 

šodien. Kristus vaigā viņa – Līgava – 
kontemplē savu dārgumu un savu prieku. 
„Dulcis Iesu memoria dans vera cordis 
gaudia”: cik mīļa ir Jēzus piemiņa – 
patiesais sirds prieka avots!” (Novo 
millenio ineunte, n. 28).  

Marija, kas uzticīgi sekoja Dēlam krusta 

ceļā, lai vada mūs šajās dienās, ka spējam  
pēc Kristus ciešanu vaiga kontemplācijas 

piedzīvot gaismu un prieku, ko izstaro 
augšāmceltā Kristus vaigs. 

 
Kristus nāve – garīgā prieka 

avots 
 

Prieki un skumjas raibā virknē mijas 

katra cilvēka dzīvē. Reizēm prieks un 
skumjas mainās pat vienas stundas laikā. 

Citkārt ir priecīga vai skumīga visa diena. 

Bet katru reizi priekam ir savs cēlonis, 

bēdām savs. 
Bet Lielā piektdiena atšķiras no visām 

gada dienām ar to, ka tā vienlaicīgi ir 
visiem kristīgajiem vislielākā prieka un 
vislielāko skumju diena un kā priekam, tā 

skumjām ir viens un tas pats cēlonis – 
Pestītāja krusta nāve. 

Dažs baznīcēns laikam izbrīnīsies, ka es 

iedrošinos tā runāt par Kristus nāvi un vēl 

šīs nāves piemiņas dienā. Un tomēr 

Kristus nāve ir visu mūsu garīgo prieku 
avots, jo caur to tika atpestīta visa cilvēce, 

sākot ar pirmo Ādamu un beidzot ar to, 
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kas pēdējais pastarā dienā atstās šo laicīgo 
dzīvi, lai stātos tiesājamo pulkā. 

Tikai pateicoties Kristus nāvei, viņš 

varēs gaidīt priecīgu pastarās tiesas 
lēmumu: „Ejiet, jūs izredzētie, mana Tēva 

valstībā”. 
Bet Lielās piektdienas notikumu 

piemiņa tik drūmi noskaņo ticīgo prātus 
un sirdis, ka visu uzmanību mēs 

koncentrējam uz Pestītāja ciešanām, nāvi 

un apbedīšanu. Un kā lai to nedarītu!  
Miris Tas, kuram līdzīga otra nebija un 

nebūs. Katra mirušā cilvēka vietā stājas 

cits cilvēks un turpina 
viņa darbu. To, ko 

Kristus veica savas 
dzīves laikā virs zemes, 

to neviens nav veicis 
un neveiks. Tādu otru 

mācību, kādu Kristus 

pasludināja, neviens 
nav sludinājis un 

nesludinās. Tādus 

brīnumus, kādus 
Kristus virs zemes darīja, neviens nav 
izdarījis un neizdarīs. Un neviens savas 

mācības apstiprināšanai pēc nāves no 

miroņiem pats saviem spēkiem nepiecēlās 
un nepiecelsies, kā Kristus piecēlās un 
tāpēc Kristum piekritēju un Viņa 

pielūdzēju nekad nepietrūks, jo Viņš, kā 
Dievs, spēj sev pielūdzējus vai no 

akmeņiem radīt. Tāpat neviens zemes 

varenais vai gudrais nespēj ne zem kādām 

zīmēm pēc nāves tālāk virs zemes 
darboties. Bet Jēzus Kristus arī šodien 

(…) te ir mums klāt uz šā altāra un uz 

citiem altāriem visā pasaulē. 
Arī Baznīca Kristus nāves piemiņas 

dienu – Lielo piektdienu ir izsludinājusi 

kā vislielāko sēru dienu. Tā ir vienīgā 
diena gadā, kad nevienā katoļu dievnamā 

netiek turēta sv. Mise. Tik daudz Vatikāna 

II koncils šīs sēras mīkstināja, ka atļāva 
visiem ticīgajiem, kas to vēlas, pieņemt 

Svēto Komūniju, bet ar tām hostijām, kas 

konsekrētas Zaļajā ceturtdienā. 
Ir vēl viens sevišķi svarīgs sēru iemesls 

šinī dienā. Pestītājs taču 33 gadus 
darbojās virs zemes un tanī nolūkā vārdos 

un darbos mācīja cilvēkus, lai visus, 
runājot Viņa paša vārdiem, sapulcinātu ap 
Sevi, kā vista savus cālēnus un lai visi 

piederētu pie Viņa kūts, kā avis, kuru gans 
Viņš būtu. 

Diemžēl vēl divas cilvēku trešdaļas virs 

zemes nav Kristum 
ticīgie. Tāpēc tieši 

šodien Baznīca 

publiski lūdzas par 

tiem kristīgiem, kas šīs 
vienības 

nepieciešamību vēl nav 

sapratuši. Lūdzas par 
jūdiem, kuriem 

pirmajiem vajadzēja 

Kristus balsij paklausīt. 

Lūdzas par ticīgajiem nekristītiem un arī 
par tiem, kas ne kādam Dievam nekalpo. 

Bet kā ir ar pašiem katoļiem, kas katoļu 

Baznīcā kristīti un pat iesvētīti? Diemžēl 
atkritēji ir bijuši visos laikos un no visām 

ticībām – arī no katoļiem, pat no 
priesteriem un mūkiem. Bet vēl nekad nav 
viņu bijis tik daudz kā tagad. Jau 

nerunājot par nožēlojamo parādību dažās 

zemēs, kur kristīgie savu ticību grib 

pārvērst par labdarības tikumu un pašu 
kristietību par „kristīgo ateismu”, jo domā 

būt kristīgi bez Kristus – Dieva. Aiziešanas 

no Baznīcas, kā redzams, notiek visai bieži. 

Manā Kūrijā reizēm pienāk vēstules no 

ārzemēm ar ziņojumu, ka tāds vai tāds, kuri 

kristīti ne Latvijas baznīcās, ir izstājies no 

draudzes. 
Mēs te dzimtenē tādu statistiku nevedam 

un pie mums tā ir pat neiespējama, bet 
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aiziešanu no Baznīcas laikam nav mazāk, ja 

ne vairāk, kā kur citur. Tāpēc lūdzamies 
šodien pie Kristus kājām, lai visi priesteri 

izturētu savos posteņos; lai mūsu dievnami 

nesūdzētos par apmeklētāju trūkumu, kā 

dažu citu konfesiju, lai visi ģimenes locekļi  
pildītu katoļu pienākumus un arī lai 

neticīgie nezaimotu Dievu un Jēzu Kristu. 
Bīskaps Julijans Vaivods  

pie Kristus kapa katedrālē, 1969.g 
 
 

Robinsonam Kruzo – 300 
 

   1719. gada 25. aprīlī Londonā iznāca 

grāmata „Robinsona Kruzo dzīve un 
dīvainie pārsteidzošie piedzīvojumi.” Tās 

autors bija tirgotājs, 

žurnālists un 
rakstnieks Daniels 
Defo, kurš šādi laida 

klajā pirmo stāstu par 

izdzīvošanu uz salas 
ziemeļos no Brazīlijas, 

ekonomiju ar pieejamo 
ēdienu, apģērbu un 
pajumti; iztēles spējām 

reģistrēt savu pieredzi, 

kurā mijas neveiksmes 
un panākumi, 
nedrošība un dēku meklēšana. Robinsons 

Kruzo pārsvarā pazīstams kā atjautīgs un 

neparedzētiem apstākļiem pieskaņojies 
vīrs. Tomēr viņam piemīt arī dziļa Dieva 

klātbūtnes uztvere, iekšēja cīņa starp labo 

un ļauno, sava grēcīguma un morālās 
atjaunotnes un maiņas pieredze.  

Kruzo dodas ceļojumā pretēji tēva 

gribai, šādi līdzinoties pazudušajam 
dēlam, kas cilvēku neapdzīvotās salas 

vientulībā spiests iedziļināties sevī, lai 

izprastu Dieva apredzības gādību un 

vadību. 

Galvenā darba teoloģiskā tēma ir Dieva 
apredzība (angļu valodā Providence), 
kuru Katoliskās Baznīcas Katehisms 
raksturo kā Dieva rūpes par savu radību, 
Viņa vadību cilvēka dzīves norisēs, 

panākot labumu pat no izraisīta ļaunuma 

(nn. 302–313).  
Kruzo izvērtē savu dzīvi, pievēršoties 

Bībelei, lūdzoties, pateicoties Dievam par 
izglābšanos un daloties ticības pieredzē  ar 
Piektdieni. Tomēr izdzīvošanas draudos 
viņa ticība svārstās, pašsaglabāšanās 
instinkts  un bailes nomāc dievbijības 

jūtas, vēlme noteikt savu dzīvi un 
kontrolēt laicīgās lietas izskauž 

sakopotību un garīgo pieredzi. Daniels 

Defo šādi aprakstījis puritāņiem 

raksturīgos iekšējos 
konfliktus starp vēlmi 

pārveidot pasauli 

konkrētos darbos, 
ticību Dieva vadībai 

un savu interešu 

aizstāvēšanu.  
Latviešu valodā 

diemžēl šis darbs nav 

pilnībā pieejams. 
Izdevniecības 
“Prometejs” izdevumā 

tas ir K. Čukovska 

rediģēts un pārstrādāts. Oldenburgas 
1948. gada izdevuma teksts O. Liepiņa 

tulkojumā arī nav pilnīgs. Mirdzas 

Ķempes variantā jēdziens „Apredzība” 

tulkots kā “brīnums, sagadīšanās, liktenis, 
liktenīga griba, gādība, likteņvara.” 
Daudzi teikumi attiecībā uz Dievu un 

reliģiju vispār nav tulkoti.  
Atliek cerēt, ka reiz Robinsons Kruzo arī 

latviešu valodā liecinās ne tikai par ārējo 

izmanību, bet arī dvēselisko cīņu 
attiecībās ar Dievu, kas ir visu Tēvs, par 
pārliecību, ka jebkuram pazudušajam 
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dēlam vai meitai ir kur atgriezties – drošā 
miera un patiesas mīlestības oāze, 

sadraudzības un svētuma pilnības osta. 
 
 

PAR LATVIJU UN BRĪVĪBU 
 

 
līdzīgi nogrimušam 

zvanam, vēl spēj celties 

augšā un tās dunoņa 
mums vēl pastāsta daudz 

ko jaunu. Tā pastāsta 

daudz ko jaunu un 
nesadzirdētu tiem, kas to 

spēj saklausīt. Pagātnes mācības jāpārbauda 

no jauna arī mūsu pašreizējos apstākļos, kas 

ir samērā brīvāki par dažiem (ja arī ne 

visiem) agrākajiem. Mums jāatgūst pagātne, 

lai nezaudētu nākotni. No jauna jāatceras 

mācības, cīnoties zem pašu un arī svešiem 

karogiem, lai neatkārtotos vecās kļūdas, un 

lai ar mazākiem upuriem mēs spētu gūt 

lielākus panākumus. 
Jāiegaumē arī tas, ka brīvības cīņas pirms 

100 gadiem nav tikai pagātnes svētki, jo tās 

ietver sevī arī nākotnes cerības un izvēles. 

Dažkārt tās ir grūtas un neskaidras, tāpat kā 

1919. gadā, kad 16. aprīļa „pučs” Liepājā 

noveda pie trīs valdību vienlaicīgas 

pastāvēšanas - Kārļa Ulmaņa pilsoniskās 

valdības, Andrieva Niedras uz vācu interešu 

aizstāvību orientētās valdības (no 26. aprīļa 

līdz 27. jūnijam), kā arī Pētera Stučkas 

lielinieku valdības, kas ar 25. aprīļa dekrētu 

no Latvijas izraidīja vācu baronus un viņu 

ģimenes locekļus, nostādot tos vispār ārpus 

likuma. 
Šo dramatisko notikumu atcere nav jāveltī 

tikai pagātnes labā, bet arī mūsu gaidu un 

cerību stiprināšanai kopējā labuma ietvaros. 

Tas ļoti nepieciešami pašlaik, kad 

pagurums, apātija un bezcerība kā rūsa 

cenšas ieēsties daudzu sirdīs; kad 

amatpersonas politikā un arī garīgajā sfērā 

nav savu cilvēcisko un morālo uzdevumu 

augstumos. Cik ļoti tad nepieciešama Jēzus 

Kristus Lieldienu žēlastība piedzīvot patiesu 

atjaunotni vispirms sevī un tad to izplatīt 

sabiedrībā un valstī! 
 
 
 

Marija krusta ceļā  
Lūgšana Dēlam 

 
Es vairs nevaru ilgāk runāt ar tevi, mans 

Dēls, kā māte runā ar savu dēlu. Nevaru 

pietiekoši pietuvoties. Man ir tikai 

kristieša anonīmā vieta, kuru man atstāji 
brīvu, kad izvēlējies mani par Savu Māti. 

Es vēlējos kļūt par Tavu Māti un reizē būt 

par sievieti, kas tic Tev. Un tagad varam 
vienīgi runāt viens ar otru kā ticīgie. 

Redzu Tevi nesam smago krustu. Nevaru 

tev palīdzēt kā Māte, varu būt vienīgi 

līdzās ar ticību. Un es pielūdzu Tevi. Un 
zinu, ka, nesot krustu, Tu tomēr esi arī 

debesīs. Un Tevi meklēju Tēva klātbūtnē 

un pielūdzu Tevi un upurēju Tev savas 
rūgtās ciešanas, un lūdzu, lai manas sāpes 

palīdzētu Tev nest savu krustu.  
Es arī, lūdzu, stiprini manu ticību arī tad, 

kad vairs nebūsi klātesošs, lai tā nāktu par 
labu visiem, kuri pieder Tev un mīl Tevi. 

Un ļauj man būt par māti viņiem visiem. 

Uz krusta nogalinātā Dēla Māti, kopā ar 
Viņu krustā sisto visu kristiešu māti, visu 

cietošo Tev ticīgo Māti, par Māti visiem, 

kuri ilgojas pēc Tevis un meklē Tevi.  
Ļauj man būt par sāpju Māti, lai es 

būtu Tev līdzās bēdās, tāpat kā Tu esi 

līdzās mums visiem bēdās. Amen. 
                           (Adriāna fon Špēra) 
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Sirsnīga pateicība talkas dalībniekiem, 
sestdien 6.aprīlī 
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Līdzšinējā Apustuliskā nuncija  
Baltijas valstīs 

arhibīskapa Pedro Lopesa Kintanas 
 

 
 

atvadīšanās dievkalpojums iecerēts 
svētdien, 5. maijā plkst. 11.00 

Par Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapu  
8. martā nozīmēts priesteris 

Andris Kravalis  

 
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 

Rīgas Domā  

Sestdien, 4. maijā plkst. 16 

 

 
Izsludinām konkursu bērnu 

zīmējumu atlasei 
uz izstādi  

BAZNĪCU NAKTĪ 
 7.JŪNIJĀ 

Zīmējumu temats: 

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

Konkursa darbu iesniegšanas 
termiņš – piektdiena, 10.maijs 

 


