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Rīgas katoļu bīskapijas atjaunošanai – 100  

   1918.gada 29.septembrī pāvests 

Benedikts XV ar bullu „Hodie nos” 

atjaunoja seno Rīgas bīskapiju, kuras 

teritorijā ietvēra Latgali, Vidzemi un 

Igauniju. Vienlaikus ar bullu 

„Commissum humilitati Nostrae” par  

 

Rīgas bīskapu viņš iecēla grāfu Eduardu 

O‟Rorku (O‟Rourke).  

Pēdējais Rīgas arhibīskaps 

Brandenburgas Vilhelms mira 1563. gadā 

un ar to izbeidzās Rīgas arhibīskapu 

viduslaiku līnija. Jau 1918.gada sākumā 

Rēzeknē un Aglonā notika divas latviešu 

garīdzniecības sapulces, kuras izstrādāja 

lūgumu pāvestam par latviešu bīskapijas 

atjaunošanu. Toreiz katoļticīgie Latgalē 

bija piederīgi Mogiļevas Metropolijai, 

savukārt Kurzemē un Zemgalē dzīvojošie  

– Kauņas diecēzei. Rīgas bīskapijas 

atjaunošana nozīmēja gan saikni ar 

viduslaiku tradīcijām, gan apziņu par 

jauno kulturālo, sociālo un politisko 

stāvokli Latvijā, kas kā valsts tika dibināta 

18.novembrī.  

Taču no Romas katoliskās Baznīcas 

skatpunkta šo lēmumu vispirms noteica 

garīgie iemesli – nepieciešamība 

konsolidēt ticīgo dzīvi  

apustuliskās kopības ietvaros, labāk 

pārraudzīt ticīgo pastorālo aprūpi 

apstākļos, kad izplatījās ateistiska 

ideoloģija aiz sociālo  
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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 Rožukronis 

18.30 Sv. Mise 
 

Pirmdiena, 17.septembris 

8.00 Sv. Mise. par Raimondu Vinduli 
 

Otrdiena, 18.septembris 

8.00 Sv. Mise par + Andri Asupu 

15.30 -17.30 Grēksūdze 

18.00 Sv.Mise Adorācijas kapelā par labdariem 
 

Trešdiena, 19.septembris. 

8.00 Sv. Mise par + Jāzepu Misjunasu 
 

Ceturtdiena, 20.septembris 

Svētais Andrejs Kims Taegons,  

priesteris un viņa biedri, mocekļi. 

Piemiņas diena 

8.00 Sv. Mise par + Jāni, + Teklu un + Aleksandru 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise jauniešiem par Jāni Kidiku 
 

Piektdiena, 21.septembris 

Sv. apustulis un evaņģēlists Matejs. Svētki 

8.00 Sv. Mise  

 

Sestdiena,22. septembris 

8.00 Sv. Mise par Māri un Ingu 

Svētdiena, 23. septembris 

Parastā Liturģiskā laikposma 25 svētdiena.  

Sv. Apustuļa un evaņģēlista Mateja svētku dienas 

svinības. Draudzes svētki. 

Vissv. Sakramenta adorācija. 

8.00 Sv. Mise un „Svētais Dievs” 

09.15 ML – Marijas Leģions Svētdienas skolas telpās 
11.00 Galvenā Sv. Mise pr + Edmundu Doveiku un 

“Dievs, mēs Tevi slavējam” 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par + Andri Asupu 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par draudzi 
 

Pirmdiena, 24. septembris 

11.50 Pāvesta Franciska tikšanās ar senjoriem 

(vecākās paaudzes pārstāvjiem tikai ar ieejas 

ielūgumiem) 

13.00 Sv. Mise par pāvestu Francisku (var piedalīties 

ikviens) 
 

Otrdiena, 25. septembris 

8.00 Sv. Mise 

15.30-17.30 Grēksūdze 

18.00 Sv.Mise Biķernieku slimnīcā 
 

Trešdiena, 26. septembris 

8.00 Sv.Mise 
 

Ceturtdiena, 27. septembris. 

Sv. Vincents no Paulas, priesteris. 

Piemiņas diena 

8.00 Sv. Mise 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise jauniešiem 
 

Piektdiena, 28. septembris 

8.00 Sv. Mise 

Jēzus Sirds litānija 
 

Sestdiena, 29.septembris 

Sv.erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un Rafaēls. 

Svētki 

8.00 Sv. Mise par Dzīvā Rožukroņa dalībniekiem 

18.00 Sv. Mise svinot Rīgas diecēzes atjaunošanas 

simtgadi 
 

Svētdiena, 30. septembris Parastā liturģiskā 

laikaposma 26.svētdiena. 

8.00 Sv. Mise un „Svētais Dievs” 

9.15 Marijas Leģions Svētdienas skolas telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par V.E. arhibīskapa 

Z.Stankeviča veselību un Dieva apredzību 

13.15 Svētdienas skolas iesākums Katedrālē  

15.00 Sv. Mise (bērniem)  

18.00 Vesperes 

18.30 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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Rīgas katoļu bīskapijas 

atjaunošanai - 100 
 (turpinājums no 1.lpp) 

 

 uzstādījumu saukļiem, kā arī veicināt 

Dieva Vārda sludināšanu un it īpaši - 

Iestiprināšanas sakramenta saņemšanu 

Bīskapam taču jābūt par „patiesības vārda 

sējēju” (sal. 2 Tim 2, 15), 3, 1) lai Dieva Vārds 

nekad netrūktu (sal. 1 Sam 3, 1). Viņam 

jārūpējas par to, lai ticības mācībā pastāvētu 

skaidrība un visaptveramība,kā arī doktrinālas 

vai morālas novirzes tiktu labotas, jo tās var 

ļoti kaitēt un izraisīt apjukumu; lai ticībā 

cilvēki gūtu atbildes uz jautājumiem par sevi, 

savu dzīvi, ciešanām, nāvi un aizkapa dzīves 

realitāti. Laiks, spēki, gara un sirds 

dāvanas lai Btiktu veltītas kristīgo 

kopienu celšanai. Tās var būt nabadzīgas 

cilvēciski, bet bagātas ticībā un 

neizsīkstošā mīlestībā. 

“Baznīcu veido tauta, kas vienota 

ar bīskapu, un ganāmpulks, kas paliek 

uzticīgs savam ganam” (Sv. Cipriāns, 

Epist. 66,8).Visos līmeņos bīskapa vadībā 

jākonsolidē šī kopība, cenšoties 

nodrošināt, lai garīdznieki un ticīgie 

nodotos apustuļu mācībai, maizes 

laušanai, lūgšanai un sadraudzībai (sal. 

Apd 2,42). Nemitīgi jāsludina Jēzus 

Kristus un viņa vēsts, lai atklātu cilvēkiem 

Kristus noslēpumu, lai liktu atskanēt Viņa 

Labajai vēstij un 

daudzus darītu 

par viņa seko-

tājiem. Apustuļi 

un viņu pēcteči 

māca nevis cilvē-

ciskas gudrības, 

bet krustā sisto 

Jēzu Kristu (sal. 

1 Kor 1, 23; 2, 1-2). Cilvēku vidū tie nav 

eksperti politikā vai ekonomikā. Bīskaps, 

sekojot apustuļiem  

 

Bīskaps O’Rurks  

 

pēctecības rindā, ņem dalību Dieva 

garīgajās dāvanās, kuras apustuļi nodeva 

saviem līdzstrādniekiem (sal. 2 Tim 1, 6-

7). Ar lūgšanu un roku uzlikšanu katrs 

bīskaps saņem mācīšanas, svētdares un 

pārvaldes pienākumus, saglabājot kopību 

ar tiem, kuri satikuši Kungu redzami un 

uztverami. Tikai kopībā ar apustuļu 

pēctečiem esam arī kontaktā ar iemiesoto 

Dievu. Tikai pateicoties kopībai ar Dievu, 

kopībai ar Jēzu Kristu, šī liecinieku virkne 

paliek vienota. Bīskaps nekad nedarbojas 

viens, bet vienmēr tikai bīskapu kolēģijā 

un šai koleģialitātei pieder visas paaudzes, 

visu laiku dzīvā Baznīca. Bīskapa misija 

ir saglabāt šo katolisko kopību. Kungs 

lika sv. Pēterim un viņa pēctečiem būt par 

šādas kopības centru, garantēt tās 

atrašanos visā apustuliskajā kopībā un tās 

ticībā.  

Svinot Rīgas katoļu bīskapijas 

simtgades atjaunošanu, aizvien vairāk 

apzināsimies, ka Baznīca ir kā dzīvs 

organisms ar daudzām funkcijām (sal. 1 

Kor 12, 13). Nepietiek ar vienu personu, 

lai tās veiktu; nepieciešama daudzu 

cilvēku iesaistīšanās, atjaunojot 

kristīgo dzīvi atbilstoši Vatikāna II 

koncila nostādnēm. Katram nokristītajam 

jājūt piederība Dieva saimei kopībā ar 

brāļiem un māsām, ar savām spējām 

kalpojot visiem visos apstākļos. Šī 

Jubileja lai rosina mūs kā svētceļojošo 

Dieva tautu darboties tā, lai Baznīca 

aizvien vairāk būtu par pestīšanas zīmi, 
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palīdzot citiem pielūgt Dievu garā un 

patiesībā, sludināt Jēzus Labo Vēsti 

kopienām, ģimenēm, jauniešiem un 

bērniem, uzsverot tās spēju svētdarīt, 

atbrīvot no grēka un ļaunuma kopībai ar 

Dievu. Lai tā palīdz celt un veidot 

kristīgas mājas, kur Dieva godam valdītu 

miers, prieks un patiesa mīlestība; 

aizsargāt katra cilvēka tiesības un cieņu 

katrā eksistences brīdī; pravietiski 

darboties ar drosmi un izturību, saskaņā ar 

Kalna svētlaimēm Evaņģēlijā un nosodīt 

visu, kas sašķeļ, pazemo vai degradē 

līdzcilvēku (sal. Is 62,1-2). Lai tā veicina 

samierināšanos un mieru, atver visur vietu 

cerībai un dzīvībai, arī vardarbības un 

kara apstākļos, postā un nabadzībā; 

veicina un uztur dialogu Latvijā, kas 

aizvien vairāk būtu cilvēka cienīgs -  

dialogu attīstībai taisnībā un mierā; 

izvēršot kulturālās un nacionālās 

identitātes veicināšanu valstī, aizsargājot 

šeit no Dieva iesētās “vārda sēklas”, 

kalpojot Dieva Valstībai un viņa taisnībai 

(sal. Mt 6, 33). 

Svinot šo Jubileju, nostiprināsim 

kopību ar Rīgas arhibīskapu un 

iesaistīsimies kristīgās un vietējās 

Baznīcas dzīves atjaunotnē. 

 

Svētā Pio no Pjetrelčinas nāves 

50 gadi 
 

Svētais mūks un 

priesteris Pio 

piedzima 1887. 

gada 25.maijā 

nelielā Itālijas 

pilsētiņā 

Pjetrelčinā 

zemnieka Mariona Fordžones ģimenē. 

Viņš piedzima vārgs.un bija bažas, ka 

bērns drīz mirs, tādēļ vecāki viņu 

nokristīja tajā pašā dienā, kristībā dodot 

vārdu Frančesko par godu svētajam 

Asīzes Franciskam. Tēvs Marions un māte 

Marija Džuzepe, būdami ļoti dievbijīgi, 

mācīja Frančesko mīlēt Dievu. Piecu gadu 

vecumā Frančesko saslima ar tuberkulozi, 

no kuras tolaik reti kurš izveseļojās, taču 

Frančesko nenomira. Pēc izveseļošanās 

atklājās, ka zēns ir apveltīts ar 

pārdabiskām dotībām. Viņš sāka 

sarunāties ar savu sargeņģeli, redzēja 

Dievmāti un Jēzu,   mazais Frančesko arī 

piekalpoja pie altāra. Kamēr viņa 

vienaudži rotaļājās, Frančesko nesa 

labprātīgus upurus un lūdza Dievu. 

Desmit gadu vecumā Frančesko sajuta 

aicinājumu iestāties klosterī un kalpot 

Jēzum. 1903.gadā piecpadsmit gadu 

vecumā viņš iestājās kapucīnu klosterī 

Markone un, godinot Pjetrelčinas debesu 

aizstāvi svēto Piju V, pieņēma jaunu 

vārdu - Pio no Pjetrelčinas.  Klosterī 

Dievs viņam dāvāja sirdī atziņu, ka viņa 

uzdevums būs dvēseļu glābšana. 

Gatavojoties šim uzdevumam, viņš dienas 

un naktis pavadīja lūgšanās, nesa upurus 

un bija izcili pazemīgs. 1910.gada 

10.augustā Pio divdesmit triju gadu 

vecumā tika ordinēts par priesteri. 

1916.gada 16.septembrī viņu nosūtīja uz 

San Džovanni Rotondo klosteri, kurā viņš 

nodzīvoja piecdesmit gadus. 1918.gada 

20.septembrī Pio lūgšanu laikā Krusta 

priekšā, līdzīgi kā svētais Asīzes 

Francisks, saņēma redzamus stigmatus. 

Daudzi apstrīdēja stigmatu pārdabisko 

izcelsmi un pat vainoja Pio tīšā to 

radīšanā ar medikamentiem, savukārt 
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Vatikāns nozīmēja vairākas stigmatu 

medicīniskās izpētes un aizliedza viņam 

publiski noturēt dievkalpojumus un 

uzklausīt grēksūdzes. Viņš drīkstēja 

celebrēt Svēto Misi tikai klostera iekšējā 

kapelā, esot vienatnē ar Dievu. Pio cieta 

un klusēja svētās paklausības vārdā, kaut 

arī smagi pārdzīvoja to, ka bija atrauts no 

grēksūdžu uzklausīšanas un grēcinieku 

mierināšanas, jo ceļš uz dvēseles glābšanu 

ir grēku nožēla un Dieva baušļu pildīšana. 

Desmit gadus, jau sākot ar 1923.gadu 

viena pārbaude sekoja otrai, bet neviens 

nevarēja rast stigmu medicīnisku 

izskaidrojumu. Beidzot 1933.gadā pāvests 

Pijs XI atļāva tēvam Pio publiski noturēt 

Svētās Mises un uzklausīt grēksūdzes. 

Iesēžoties biktskrēslā, tēvs Pio ar lielu 

dedzību nekavējoties uzsāka dvēseļu 

pestīšanas darbu. Viņš biktskrēslā mēdza 

redzēt cilvēka izdarītos grēkus, palīdzēja 

saskatīt nodarīto grēku smagumu un 

mācīja: “Lūdzies daudz un nepārtraukti. 

Savas lūgšanas izsaki skaļi. Visas 

grūtības, kuras tu piedzīvo lūgšanu laikā, 

pieņem pacietīgi un pazemīgi, nekādos 

apstākļos tu nedrīksti pamest novārtā 

lūgšanu. Ieklausies sava sargeņģeļa balsī.” 

Cilvēki pie viņa gāja ar savām 

vajadzībām, slimībām, bēdām un 

pārdzīvojumiem, kā iet pie starpnieka 
starp Dievu un cilvēkiem. Grēksūdzes pie 

tēva Pio nesa augļus.-viņa personības 

spēka ietekmē cilvēki atguva ticību, bet 

ticīgie kļuva vēl dedzīgāki savu reliģisko 

pienākumu pildīšanā. Tēvā Pio atklājās, 

kā izpaužas Dieva spēks un varenība - 

viņš lūdzās tādā mīlestības spēkā, ka 

notika brīnumi.  

Dievs tēvu Pio bija apveltījis ar īpašu 

līdzdalību sava Dēla krusta noslēpumā. 

Sv. Jānis Pāvils II viņa beatifikācijas 

ietvaros teica: “Pilnībā ietverts Dievā, 

allaž uzturot savā miesā Jēzus ciešanu 

zīmes, viņš bija lauzta maize cilvēkiem, 

kuri izsalkuši pēc Dieva Tēva piedošanas. 

Viņa stigmatos, tāpat kā Franciskam no 

Asīzes, darbojās un izpaudās Dieva 

žēlsirdība, kas, pateicoties Jēzus Kristus 

krustam, atpestīja pasauli. Šie atvērtie, 

asiņojošie ievainojumi runāja par Dieva 

mīlestību uz katru, īpaši slimajiem miesā 

un garā” (3.05.1999). Savukārt, izsludinot 

viņu par svēto “mēs viņā apceram, cik 

maigs ir Kristus jūgs un cik patiesi viegla 

ir viņa nasta, kad tā nesta uzticīgā 

mīlestībā. Tēva Pio dzīve un misija 

pierāda, ka mīlestībā pieņemtas grūtības 

un bēdas izvēršas par īpašu svētuma ceļu, 

kas paver vienīgi Kungam zināma lielākā 

labuma apvāršņus” (16.06.2002).  

Šā gada 23.septembrī aprit piecdesmit 

gadi kopš svētais Pio no Pjetrelčinas ir 

piedzimis debesīm. Padziļināsim lūgšanas 

dzīvi, jo lūgšana viņaprāt ir “spēks, kas 

virza pasauli” (5.05.1966). Piedzīvosim 

Dieva žēlsirdību, īpaši grēksūdzes 

sakramentā, un veiksim žēlsirdības 

darbus, lai ar Dieva žēlastību mainītos 

paši un pārveidotu pasauli, izplatot 

piedošanu, mieru un patiesu sadraudzību.   

Dieva pacietība 

 
Svinot izcilā katoļu domātāja Romano 

Gvardini nāves 50 gadi (1. oktobrī), 

publicējam viņa pārdomas par Dieva 
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pacietību, kuras tika izmantotas 

svētceļojumā uz Aglonu. 

Apdomājot Dieva pacietību, varētu 

rasties iebildums: kā pacietību var 

attiecināt uz Dievu? 

Pacietība šķiet tāds 

tikums, kas piemīt 

tikai nabadzīgai un 

nožēlojamai 

eksistencei, galīgai 

pakļautībai.  

Dieva pacietība atklājas attiecībās ar 

pasauli un cilvēci. Pašam Dievam, 

atrodoties svētlaimīgā, mūžīgā 

eksistencē, tā nav nepieciešama, 

pacietība sākas ar Viņa radības 

aizsākumiem.  

   Materiālās lietas ir tā 

veidotas, ka tās iesākas, 

attīstās, sasniedz 

kulmināciju un tad cieš 

pagrimumu. Veidošanās 

process var notikt ļoti ilgu 

laiku un evolūcijas etapi 

pārsniedz iztēles spējas. Kāpēc šī 

veidošanās notiek tik ilgi? Kāpēc viss 

neparādās uzreiz, vienlaikus, pilnīgā 

stāvoklī?  

Tagad evolūcija tiek viegli atzīta, 

bet senatnē un viduslaikos šī uztvere 

bija savādāka - pastāvēšanas veidi 

tika uztverti jau kā pilnīgi no paša 

sākuma. Bet Dievs to tā negribēja. 

Viņš izraisīja pasaules attīstību 

laikmetu posmos. Vai tajā nav 

ietverta pacietība? Kāpēc cilvēkam, 

aizsākot kādu darbu, nākas atteikties 

no iepriekšējās rīcības? Kāpēc 

uzticība vienai personai prasa zināmu 

atturību pret citu?  

                                                           

 

LATVIJAI UN BRĪVĪBAI 
 

        Brīvība nenozīmē tiesības uz to, ko katrs 

vēlas. Brīvība nav patvaļa. Kas brīvību izprot 

kā patvaļu, jau tai ir devis nāvīgu triecienu. 

Brīvais cilvēks saistās ar patiesību; citādi viņa 

brīvībai nav vairāk noturības kā mīļotam 

sapnim, kas zūd no rīta. Cilvēks nepateicas sev 

par savu eksistenci, bet ir Dieva radība; viņš 

nevalda par savu un citu dzīvībām; ja viņš 

vēlas būt cilvēks patiesībā, viņam jādzird un 

jāklausās. Viņa brīvā kreativitāte attīstās 

efektīvi un sekmīgi tikai tad, ja ir balstīta 

cilvēkam dotajā patiesībā. Tad 

cilvēks var gūt piepildījumu; tad 

viņš var sevi transcendēt. Nav 

brīvības bez patiesības. 

  

       Brīvības ideju var pārveidot 

dzīves īstenībā, kur cilvēki ar to ir 

pārņemti un pārliecināti par to, apzinoties savu 

vienreizīgumu, cieņu un atbildību Dieva un 

cilvēces priekšā. Vienīgi, kad kopīgi 

iestājamies par brīvību un cīnāmies par to 

solidaritātē, tad brīvība tiek iegūta un nezūd. 

Viena cilvēka brīvība nav jāatdalās no citu, 

visu citu cilvēku brīvības. Kad cilvēks domā 

vienīgi par sevi un nenododas citu labā pat bez 

personīga ieguvuma, tur brīvība ir briesmās. 

Brīvība, kas realizēta solidaritātē, izvēršas cīņā 

par taisnību politiskā un sociālā sfērā, un ļauj 

pavērsties uz to. Nav brīvības bez solidaritātes. 

  

            Brīvība ir ļoti dārgs labums, kuram ir 

augsta maksa. Tā pieprasa dvēseles cēlumu un  
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līdz ar to upurgaru Tā pieprasa būt modram un 

drošam iepretī iekšējiem un ārējiem draudiem. 

Vēloties uzupurēties, daudzi dabiski ir  gatavi 

sevi atdot citiem ģimenē vai starp draugiem. 

Tie, kuri aizstāvot brīvību, pieņem 

neizdevīgumu citu labā, pat riskējot savu 

dzīvību, uzupurējas par brīvību. Neviens nevar 

atbrīvoties no personīgas atbildības par 

brīvību. 
  

            Viņiem jāveido “mīlestības civili-

zācijas”, kā to sauca Pāvils VI; civilizācija, 

„kas balstīta uz miera, solidaritātes, taisnības 

un brīvības universālajām vērtībām. Un 

mīlestības civilizācijas „dvēsele‟ ir brīvības 

kultūra: indivīdu un tautu brīvība, kas īstenota 

pašatdevīgā solidaritātē un atbildībā” (uzruna 

ANO 1995.g 5. okt., n.18). 

   

            Kad piedzīvota mīlestība, ir arī 

piedzīvota brīvība. Mīlestībā cilvēks sevi 

transcendē, viņš sevi vairs nestāda pirmajā 

vietā, jo interesējas par otru, jo vēlas, lai 

piepildītos otras personas dzīve. Līdz ar to krīt 

egoisma barjeras un piedzīvojam prieku, ka 

kopīgi nododamies augstākiem mērķiem, proti  

 

 

 

 

esam gatavi respektēt katra neaizskaramo 

cieņu. Nav brīvības bez mīlestības. 

             

     Cilvēks aicināts brīvībai, taču šīs brīvības 

pilnībai ir vārds - Jēzus Kristus. Viņš ir tas, kas 

par sevi teica: Es esmu durvis. Jēzū Kristū 

cilvēkam ir pieejama brīvības un dzīvības 

pilnība. Viņš ir tas, kas cilvēku dara patiesi 

brīvu, jo izdzen tumsu no cilvēku sirdīm un 

atklāj patiesību. Viņš iet ar mums mūsu dzīvēs. 

Viņš ir solidārs ar mums līdz pat savas 

dzīvības atdošanai par mums. Šādi viņš atbrīvo 

mūs no grēka un nāves. Viņš ļauj mums 

saskatīt viņa vaigu tuvākajā, viņš mums rāda 

Tēva vaigu un kļūst katram par mīlestības 

saikni. 

 

Kristus ir mūsu Pestītājs. Viņš ir mūsu brīvība. 

 

 

 

 

 
22. SEPTEMBRĪ 

SESTDIEN 
 

BAZNĪCAS SAKOPŠANAS TALKA 
 

GATAVOJOTIES PĀVESTA 
FRANCISKA VIZĪTEI KATEDRALĒ 

 
SĀKUMS – 09.30 

 
BŪSIET LAIPNI GAIDĪTI 

VISAS DIENAS LAIKĀ! 
 

 

Pirmdien, 24.septembrī, uz 
tikšanos ar pāvestu Francisku 
ieeja Jēkaba katedrālē no 9.00 
līdz 10.30 tikai ar ielūgumiem 

 
Pēc pāvesta vizītes (pēc 12.30) 

Katedrāle atvērta visiem 
Svētā Mise plkst 13.00 
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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 bērni, 
               pusaudži, 
                           pieaugušie 
 

 

19. augustā noslēgusies 
reģistrācija uz līdzdalību pāvesta 

Franciska vadītajā Sv.Misē 
Aglonā 

 
Ieejas kartes un informāciju par 

autobusiem var saņemt pie 
dežurantēm no svētdienas 

 9. septembra. 
 

Tiem, kas reģistrējas uz draudzes 
organizētu autobusu, par katru 

vietu pie ieejas karšu 
saņemšanas jāiemaksā 15 eiro. 
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