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(turpinājums 3.lpp) 

Svētā Gara liecība

Pirms uzkāpšanas debesīs Kristus bija 

uzticējis apustuļiem pienākumu iet, mācīt 

visas tautas, kristīt (Mt 28: 19–20), bija 

solījis, ka pēc viņa aiziešanas tie saņems 

„citu Mierinātāju”, kas tiem visu iemācīs 

(sal. Jņ 14: 16, 26). Šis solījums izpildījās 

Vasarsvētkos: Gars, nonācis pār apustuļiem, 

deva tiem nepieciešamo gaismu un spēku 

mācīt tautas un sludināt 

tiem visiem Kristus 

Evaņģēliju.  

Šādi piedzima Baznīca 

un dzīvo auglīgās 

attiecībās starp lūgšanu un 

sludināšanu, starp 

augšistabu, Pēdējo 

vakariņu telpu un pasauli. 

Vasarsvētkos piedzima 

viena, svēta, katoliska un 

apustuliska Baznīca. 

Viena, jo Gars darīja 

Baznīcu par kopības 

noslēpumu, virszemes 

esošo atveidu Vissv. Trīsvienībai; svēta, jo 

Gars saglabā tās locekļos Kristus – Galvas 

svētumu; katoliska, jo Gars viņu mudina 

sludināt pestīšanas Evaņģēliju visām 

tautām; apustuliska, jo ar apustuļu un viņu 

pēcteču kalpošanu Gars viņu vada vēstures 

gaitās.  

Jēzus bija runājis par Svēto Garu kā 

„Padomdevēju”, kuru viņš sūtīs no Tēva 

(sal. Jņ 15: 26). Viņš bija runājis par Svēto 

Garu kā „patiesības Garu”, kas ievadītu 

Baznīcu visā patiesībā (16: 13). Viņš bija 

skaidrojis, ka Svētais Gars liecinās par viņu 

un ka arī apustuļi liecinās, jo bijuši ar Jēzu 

no sākuma (Jņ 15: 27). Tagad, kad Gars 

nonāk Vasarsvētkos pār kopienu, kas 

lūgšanā sapulcējusies virsistabā, sākas šī 

divējādā liecība: Svētā Gara un apustuļu 

liecība.  

Gara liecība pati par sevi 

ir dievišķa. Tā nāk no 

Trīsvienības noslēpuma. 

Apustuļu liecība ir cilvēciska: 

tā nodod tālāk atklāsmes 

gaismā viņu pieredzi par 

dzīvi kopā ar Jēzu. Liekot 

pamatus Baznīcai, Kristus 

ļoti lielu nozīmi piešķir 

apustuļu cilvēciskai liecībai. 

Viņš vēlas, lai Baznīca 

dzīvotu vēsturiskajā patiesībā 

par viņa Iemiesošanos, lai 

piemiņa par viņa nāvi uz 

krusta un viņa augšāmcelšanos vienmēr 

būtu dzīva caur lieciniekiem. 

Baznīca vienmēr ir sapratusi šo 

pienākumu un ir sludinājusi Evaņģēliju 

katrā vietā un laikā. Viņa to darījusi, cienot 

tautas, to kultūru un tradīcijas. Baznīca zina, 

ka viņai uzticētā Dieva vēsts nav naidīga 

cilvēka dziļākajām vēlmēm; Dievs taču to 

atklāja, lai apmierinātu visas cilvēka sirds 

ilgas.` 
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Svētdiena, 20.maijs. 

Svētā Gara nosūtīšana – Vasarsvētki. 

Lieli svētki. 

8.00 Sv. Mise par draudzi un J.M. litānija 

9.15 ML – Marijas Leģions Svētdienas 

skolas telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par +Jāzepu Lempu 

un himna „Nāc Svētais Gars” 

Par himnas publisku nodziedāšanu vai 

recitēšanu pilnas atlaidas 

13.15 Svētdienas skola 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par Gunu 

Sterinoviču 

18.00 Sv. Mise, kuras laikā V. E. 

Arhibīskaps izdalīs Iestiprināšanas 

Sakramentu. 

Draudzes locekļi Iestiprināšanās zīmītes 

varēs saņemt 17.00 baznīcas priekšnamā 

 

Šodien noslēdzas Lieldienu laiks  

 

Pirmdiena, 21.maijs. Vissvētākā Jaunava 

Marija - Baznīcas Māte. Svētki. 

8.00 Sv. Mise par Lauru Kristovsku 

Jaunavas Marijas litānija 

 

Otrdiena, 22.maijs 

8.00 Sv. Mise par Žiguru dzimtas 

mirušajiem 

Jaunavas Marijas litānija 

15.30 -17.30 Grēksūdze 

18.00 Sv. Mise slimnīcā „Biķernieki” 

18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās 

svētdienas skolas telpās 

 

Trešdiena, 23.maijs 

8.00 Sv. Mise par + Leonīdu Kristovski 

Jaunavas Marijas litānija 

Ceturtdiena, 24.maijs. 

Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Augstais un 

mūžīgais priesteris. Svētki. 

8.00 Sv. Mise 

Jaunavas Marijas litānija 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise jauniešiem 

Piektdiena, 25.maijs 

8.00 Sv. Mise 

Jaunavas Marijas litānija 

 

Sestdiena, 26.maijs. Sv.Filips Neri, 

priesteris. Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par Agnesi un Mārci, viņu 

laulību dienā 

 Jaunavas Marijas litānija 

19.30 Sv. Mise Neokatehumenālās kustības 

Latvijā 25. gadu pastāvēšanas svinības 

Vada V.E. Arhibīskaps 

Svētdiena, 27.maijs. 

Vissvētā Trīsvienība. Svinības. 

8.00 Sv. Mise un „Svētais Dievs” 

09.15 ML – Marijas Leģions Svētdienas 

skolas telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi un 

Pirmā Svētā Komūnija 

18.00 Jaunavas Marijas litānija 

18.30 Sv. Mise par Mežaļu ģimeni 

Pirmdiena, 28.maijs. 

8.00 Sv. Mise par Jāni Arumu 30.gadu 

dzimšanas dienā 

Jaunavas Marijas litānija 

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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Otrdiena, 29.maijs 

8.00 Sv. Mise par Orestu un Bruno 

Rudoviciem 

Jaunavas Marijas litānija 

15.30-17.30 Grēksūdze 

18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās 

svētdienas skolas telpās 

Trešdiena, 30.maijs 

8.00 Sv.Mise 

Jaunavas Marijas litānija 

Ceturtdiena, 31.maijs. Kristus Vissvētā 

Miesa un Asinis. Obligātas svinības. 

8.00 Sv. Mise 

11.00 Galvenā Sv. Mise par  + Uldi 

Daugavieti 

18.00 Jaunavas Marijas litānija un  

„Dievs mēs Tevi slavējam” 

18.30 Sv. Mise par draudzi 

 

Uzsākas Jēzus Sirds godināšanas mēnesis 

Piektdiena, 1.jūnijs.  

Jēzus Sirds godināšana. 

Sv. Justins, moceklis. Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise 

Jēzus Sirds Dievkalpojums 

18.00 – 23.00 Baznīcu nakts 

Slavēšana, 19.00 Sv. Mise, koncerts 

Sestdiena, 2.jūnijs. Vissvētākās Jaunavas 

Marijas godināšana. 

8.00 Sv. Mise 

Jēzus Sirds litānija un veltīšanās Vissvētākai 

Jaunavai Marijai 

 

Svētdiena, 3.jūnijs. Parastā Liturģiskā 

laikaposma 9.svētdiena. 

Jēzus Sirds godināšana. 

Vissvētākā Sakramenta adorācija. 

8.00 Sv. Mise un „Svētais Dievs” 

9.15 ML – Marijas Leģions Svētdienas 

skolas telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise pie Sāpju 

Dievmātes baznīcas Pils laukumā ar 

procesiju pa Vecrīgas ielām un 4 evaņģēliju 

dziedājumiem 

15.00 Sv. Mise (bērniem)  

18.00 Jēzus Sirds Dievkalpojums 

18.30 Sv. Mise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētā Gara liecība 

 
(turpinājums no 1.lpp) 

Tāpēc Evaņģēliju nav jāuzspiež, bet 

jāstāda priekšā, jo tas var būt iedarbīgs tikai, 

ja brīvi un ar mīlestību pieņemts.  

Līdzīgi kā pie pirmajiem Vasarsvētkiem, 

katrā laikmetā Svētā Gara pildītie Kristus 

liecinieki ir vērsušies pie citiem, lai vēstītu 

par Dieva veiktajiem brīnumdarbiem. Tas 

turpinās arī mūsdienās, pateicoties Svētā 

Gara darbībai indivīdos un kopienās. Svētais 

Gars sēj „Vārda sēklas” dažādos ieradumos 

un kultūrās, gatavojot cilvēkus pieņemt 

Evaņģēliju. Kristus sekotājiem jābūt 

atvērtiem un jāveido dialogs ar citiem. Būtu 

jāieklausās, ko Gars var ieteikt arī „citiem.” 

Tie var piedāvāt veidus „atklātā 

mantojuma” dziļākai izpratnei. Dialogs šādi 

var pavērties sludināšanai, kas labāk atbilst 

klausītāja personīgajiem apstākļiem.  
Lai šī sludināšana būtu iedarbīga, izšķiroša 

paliek dzīva liecība. Ja Baznīcas bērni zina, kā 

palikt atvērtiem Svētā Gara darbībai, tad viņš 

palīdzēs izplatīt Kristus pestīšanas vēsti 

visiem tādā veidā, ka tiek cienītas citu 

reliģiskās pārliecības.  

Pateicības dievkalpojums 

par Neokatehumenāta ceļa 

25 gadiem Latvijā

Sestdien, 26. maijā 

plkst. 19:30 

Vada V.E. arhibīskaps Zbigņevs 

Stankevičs 
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Atklāsmes un ticības loģika ietverta gan 

liecībā no Svētā Gara, kas izplūst no Dieva 

trīsvienības noslēpuma, gan no apustuļu 

cilvēciskās liecības saiknē ar Kristus 

vēsturisko pieredzi. Īstenībā tā ir viena 

liecība, kurā Gars turpina uzrunāt mūsdienu 

cilvēkus caur Kristus sekotāju valodu un 

dzīvi.  

Svinot Baznīcas dzimšanu, lai 

pateicamies Dievam par šo divējādu un galu 

galā vienīgo liecību, kas ietvērusi Baznīcu 

kopš Vasarsvētkiem. Lai pateicamies par 

Jeruzalemes kopienas liecību, kas caur 

mocekļu un apliecinātāju paaudzēm kļuvusi 

par mantojumu daudziem cilvēkiem 

gadsimtu laikā.  

Pieminot pirmos Vasarsvētkus, Baznīca 

šodien gaida svaigu Svētā Gara izliešanos. 

Līdz ar Mariju lūgšanā Baznīca aizvien 

izsaucas: „Izsūti savu Garu, Kungs, un 

atjauno zemes vaigu” (sal. Ps 103: 30). Nāc, 

Svētais Gars, iededzini savu ticīgo sirdīs 

savas mīlestības uguni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gods kalpot Baznīcai 

 
Pirmdien, 28. maijā 30 gadu jubileju 

svin viens no jauniešu aktīvistiem Jānis 

Arums, kurš dalās savā cilvēcīgā un garīgā 

pieredzē.  

Es nāku no trīs 

bērnu ģimenes, 

kuri ar dažādiem 

starpposmiem 

pabeidzām 

svētdienas skolu 

Rīgas sv. Alberta 

baznīcā. Katedrālē 

ienācu ar 2005. 

gadu, bet aktīvā 

kalpošana sākās 

gadu vēlāk. Pats esmu pēc profesijas pavārs, 

bet uz doto brīdi jau vairāk kā pusotru gadu 

strādāju būvniecības veikalā. Pirmās četras 

klases es mācījos Rīgā Friča Brīvzemnieka 

pamatskolā, tad ģimenes apstākļu dēļ 

pārcēlāmies uz Kurzemi un tur Rojas 

vidusskolā, kalpojot Talsu katoļu draudzē. 

Tur aizsākās kristieša padziļinātais ceļš, kad 

kopā ar priesteri A. Mediņu devos 

svētceļojumos uz Aglonu, arī uz jauniešu 

dienām Madonā 2002. gadā. Kontakti ar 

jauniešiem vēl saglabājušies. Bija iespēja 

aizbraukt uz Pasaules jauniešu dienām 

Ķelnē, piedzīvot līdzdalību ar tik daudziem 

bija vienreizēja pieredze.  

Kā iznāca ar Rīgu?  

Iestājos Rīgā profesionālā skolā un 

atnācu uz katedrāli, kur notika jauniešu 

vakari. 2006. gada ražas svētkos sāku 

piekalpot kā ministrants. Tā turos pie savas 

draudzes ar nelieliem pārtraukumiem. Esmu 

audzinājis jaunos ministrantus, kas kalpo 

pie altāra, īpaši bīskapa dievkalpojumos. 

Esmu iesaistījies kustībā par dzīvību uz 

pirmsgavēņa baļļu organizēšanu. Rekords, 

uz šādu balli reiz bija 120 cilvēku. Jauniešu 

REMONTDARBI KATEDRĀLĒ 
 

Ar jūniju aizsāksies remontdarbi 

altāra telpā un tualetēs. Laipni lūdzam 

pieteikties pie dežurantēm brīvprātīgos 

dievnama uzkopšanai un sakārtošanai 

dievkalpojumiem 

BAZNĪCU NAKTS 
2018 gada 1. jūnijā (Piektdien) 

18-23 mākslinieku izstāde, 

 Slavēšana 

19 - Sv. Mise,  

Šauļu kora koncerts 

Aicinām pieteikties brīvprātīgos  

26315685 (Līga) 

http://baznicunakts.lv/ 
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vakari, svētceļojumos gāju no 2006. gada 

līdz 2015. gadam, izņemot 2013. gadu. 

Svētceļojumos regulēju ceļu, atbildēju par 

ceļu drošību.  

Kā tagad izvērst pastorālo darbu ar 

jauniešiem?  

Ar laiku domāšana mainās, parādās citi 

uzskati. Aktivitātes ir viens, bet to 

jāpasniedz tā, lai jauniešiem būtu interese 

nākt uz baznīcu. Jauniešiem jāiet uz baznīcu 

Kristus, nevis priestera dēļ. Agrāk jaunieši 

paši sanāca piektdienas vakaros padejot. 

Tagad jāstāsta par atbilstošu kristiešu 

atpūtu, ieturot robežas. Kristietis nedrīkst 

pārkāpt robežas. Citādi laicīgos jauniešus 

var ieļaunot. Jārāda piemēru ar aizraujošām 

lietām. Vajadzētu kādu ar līdera dotībām, 

bet tādam nebūtu viegli ieinteresēt citus ne 

tikai uz pasākumiem, bet arī uz draudzes 

piedāvājumiem.  

Kā tad Tu sevi tagad uztver?  

Es eju uz pieaugušo dzīvi, redzu sevi 

kalpošanā pie altāra. Esmu pētījis Misāli, 

kas ir dievkalpojuma galvenā grāmata, un es 

uztveru to pagodinājumu, kas ir atrašanās 

tuvu pie altāra, pie ticības noslēpuma. Mani 

uzrunā akolītu kalpošana, īpaši palīdzot ar 

sv. Komūnijas dalīšanu vajadzības 

gadījumā. Uz to, protams, nopietni 

jāsagatavojas. Draudzei arī būtu jābūt 

gatavai uz to, ka akolīts dala Komūniju. 

Ministrantiem jāizvērš iespējas. Es tajā 

redzu sevi. Liturģiju jābagātina ar 

kalpojumu dažādību. Jānopelna uzticība 

kalpošanā pie altāra, uzņemoties zināmus 

pienākumus.  

Tu arī filmējies? Kā tas ir sanācis?  

Pirmā lielā pieredze man bija pirms pāris 

gadiem ar režisoru Normundu Puci filmā 

„Segvārds Vientulis” par nacionāliem 

partizāniem. Es piekritu līdzdalībai, jo mans 

vectēvs no mātes puses bija partizāns un 

leģionārs. Es attēloju deviņpadsmitgadīgu 

puisi Staņislavu, kuru vēlāk čekisti nošāva, 

man nācās tēlot miršanas ainu. Tagad pirms 

pāris nedēļām filmā „Dvēseļu putenis” 

piedalījos masu skatos. Šādi pagodināju 

savu vecvecvectēvu no tēva puses, kas 

cīnījās kopā ar Oskaru Kalpaku brīvības 

cīņās. Puiši bija gatavi ziedot sevi, lai būtu 

brīva Latvija. Arī tagad es būtu gatavs 

aizstāvēt un krist par savu tēvzemi, jo 

Latviju nevienam negribu atdot. Gribu 

dzīvot brīvā valstī. Ārzemēs dzīvojušie ir 

atsvešinājušies un to nesaprastu. Man te ir 

labi. Šeit ir mana ģimene, mājas, draugi, 

draudze, viss.  

Vai neesi jutis kārdinājumu izceļot? 

Pāris reizes, bet sapratu, ka tas nav 

priekš manis. Nevienu reizi neesmu ārzemēs 

strādājis. Vienīgi deviņus mēnešus Polijā 

2010. gada otrajā pusē, kad Paulīniešu 

noviciāta mājā netālu no Čenstohovas 

mēģināju izšķirt savu aicinājumu. Nebija 

viegli, un pats aizgāju, Garīgā tēva 

atbalstīts. Labāk kalpoju kā lajs.  

Kādas ir sajūtas Latvijas simtgadē? Kā 

uzturēt ticību Latvijas nākotnei pašreizējās 

negācijās?  

Tā kā mūsu senči uzturēja. Mums nav 

dabas katastrofu. Mums ir četri gada laiki. 

Galvenais mācīties no vecākiem, jo viņi bija 

kā pamatlicēji brīvajai Latvijai. Mums 

jāpriecājas par mieru. Mums ir unikāla, 

skaista, bagātīga zeme ar ezeriem, jūru, 

dabas skatiem, dievnamiem. Ja ticība Eiropā 

pamazām pazūd, tad mēs turamies jau 800 

gadus. Latvija pastāvēs, pateicoties 

kristīgām vērtībām. Laukos ir jāstrādā, taču 

arī tagad cilvēki atstāj pilsētu, lai dzīvotu 

laukos. Jāstrādā, nevis tikai jāsūkstās, ka 

viss ir slikti. Katram jāsniedz savs 

ieguldījums Latvijai.  

Kas Baznīcai būtu jādara Latvijas 

garīgajai atmodai?  

Skaidrot latvju zīmes un tradīcijas 

saskaņā ar kristīgo vēsti. Jauniešiem patiktu 

šo folkloras elementu saskaņošana ar 

Evaņģēliju, atsakoties no visa maģiskā un 

māņticīgā.  
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Ko tu novēli draudzei?  

Uzticību draudzes kārtībai un tajā 

notikušās izmaiņas uztvert kā Dieva gribas 

izpausmi. Mazinot savu uzticību, panīkst 

draudze, taču, paliekot draudzē, var 

pavērties jaunas iespējas.  

Ko tu iesaki draudzei izvērst?  

Caritas kalpošanu, Vārda lasīšanu, 

pietrūkst kopības un sadraudzības iespēju. 

Vajadzētu dedzīgu jaunieti – līderi. 

Paldies par sarunu. Dzīves jubilejā 

novēlam Dieva svētību un vadību kalpot ar 

godu Baznīcai un draudzei. 

i 

Svētā jaunava mocekle 

Dimfna 
 

Svētā Dimfna ir īru izcelsmes princese, 

kura dzīvoja mūsu ērā ap 620. – 640. gadu. 

Viņas tēvs karalis Damons - bija pagāns, bet 

māte – kristiete. Arī 

Dimfna bija kristīta. 

Viņu nokristīja priesteris 

Gereberns, kurš bija 

mātes karalienes 

biktstēvs un kļuva arī 

par Dimfnas biktstēvu. 

Četrpadsmit gadu 

vecumā Dimfna izlēma, 

ka neprecēsies, būs 

šķīsta un veltīs savu dzīvi kalpošanai 

Dievam. Kad Dimfnai bija piecpadsmit 

gadi, viņas māte nomira. Karalis Damons 

meklēja sev jaunu sievu, kas būtu tikpat 

skaista kā mirusī sieva, bet nevarēja tādu 

atrast. Karaļa padomnieki ieteica karalim 

Damonam apprecēt meitu Dimfnu, kura 

skaistumā bija līdzīga mātei. Vecākiem 

pagāniem nebija liegts stāties 

dzimumsakaros ar saviem bērniem. Karalis 

Damons piekrita padomniekiem un paziņoja 

Dimfnai, ka tai jākļūst par viņa sievu. 

Dimfnas atteikums kļūt par sievu karali 

sadusmoja. Viņš gatavojās Dimfnu piespiest 

ar varu kļūt par karalieni. Lai nelauztu 

Dievam doto šķīstības solījumu, Dimfna 

kopā ar savu biktstēvu Gerebernu un galma 

āksta ģimeni aizbēga no Īrijas uz Eiropu un 

atrada sev apmešanās vietu Beļģijā nelielā 

apdzīvotā vietā Gēlā, kur Dimfna uzcēla 

slimnīcu un palīdzēja nabagiem. Dimfnas 

izmantotās monētas ļāva viņu izsekot.  

Karaļa spiegi pēc diviem gadiem bēgļus 

sagūstīja. Karalis Damons ieradās Gēlā un 

pavēlēja Dimfnai pildīt viņa gribu. Kad 

Dimfna paziņoja, ka ir veltījusies Dievam 

un nekļūs karaliene, Damons nocirta 

priesterim Gerebernam galvu, bet tas 

Dimfnu neiebiedēja. Viņa paziņoja, ka 

izvēlas labāk nāvi nekā karalienes godu. 

Trakās dusmās karalis Damons nocirta savai 

meitai galvu. Gēlas iedzīvotāji, kuri bija 

iemīlējuši Dimfnu un Gerebernu, apbedīja 

viņus kā mocekļus. Drīz pēc Dimfnas 

apbedīšanas pie viņas kapa sāka notikt 

brīnumainas dziedināšanas.  

Pārliecinošu pierādījumu par brīnumainu 

un neizskaidrojamu dziedināšanu bija tik 

daudz, ka Gēlas iedzīvotāji netālu no 

Dimfnas kapa 13.gadsimtā uzcēla slimnīcu, 

kura veiksmīgi darbojas vēl joprojām. 

Lūgšanas uz svēto Dimfnu sekmīgi palīdz 

bēgļiem, nevainīgiem upuriem un 

cilvēkiem, kuriem ir mentālie un 

emocionālie traucējumi, tai skaitā stress, 

depresija, anoreksija, mēnessērdzība. Svētās 

Dimfnas slimnīca lepojas ar Vinsenta van 

Goga brīnumainu dziedināšanu 1879.gadā 

un ievērojamā sociologa Mišela Fuko 

dziedināšanu. M.Fuko, neskatoties uz to, ka 

bija pārliecināts ateists un homoseksuālis, 

līdz mūža galam 1984.gadā augsti novērtēja 

to, ka svētās Dimfnas slimnīcā Gelā tika 

izārstēts no nopietnas slimības. Pieprasījums 

pēc ārstēšanās svētās Dimfnas slimnīcā ir tik 

liels, ka slimnīca darbojas daļēji kā dienas 

stacionārs. Gēlā jau vairāk par piecsimt 

gadiem darbojas obligātie noteikumi, ka 

pilsētas iedzīvotājiem ir jāuzņem un 

jāizmitina pie sevis ģimenēs cilvēki, kuri 
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ierodas ārstēties svētās Dimfnas slimnīcā. 

Gēla atrodas Antverpenes provincē 

apmēram 50 km attālumā no Briseles. 

Svētās Dimfnas godināšanas diena ir 15. 

maijs. Dimfnu par svētu atzīst kā katoļi, tā 

arī pareizticīgie.  

 

Lūgšanas uz svēto Dimfnu 

 
Svētā Dimfna, caur tavu varonīgo gara 

spēku, ar kādu tu nelokāmi saglabāji 

uzticību Debesu Karalim, un, aizstāvot savu 

šķīstību, izvēlējies nāvi, izlūdz man no 

Dieva miesas un dvēseles šķīstību, vēlmju 

šķīstību, kā arī domu un mīlestības šķīstību, 

mierini mani ciešanās un bēdās, palīdzi man 

briesmās un nāc man palīgā manā nāves 

stundā. Amen. 

      Drosmīgā svētā Dimfna, Dievs tev ir 

uzticējis būt par bēgļu un nevainīgo upuru 

aizstāvi. Pretojoties ļaunumam un grēkam, 

tu bēgi un dzīvoji trimdā svešā zemē. 

Nevainīgais upuri, Dieva spēkā tu biji 

uzticīga Jēzum dzīvē un nāvē.  Savā 

laipnībā palīdzi mums atdarināt tavu 

piemēru ikdienas dzīvē. Palīdzi mums tagad 

mūsu vajadzībās un aizlūdz pie Dieva mūsu 

nodomos. Izlūdz mums no Dieva tik stipru 

ticību un Dieva aizsardzību, kāda bija tev. 

Amen. 

Svētā Dimfna, tu esi emocionāli un 

mentāli nestabilo cilvēku aizbildne. Lūdzu, 

izlūdz man no Kunga mieru, klusumu, 

atpūtu un garīgo līdzsvaru. Palīdzi man 

iemācīties, kā uzticēt visas raizes un bailes 

Dievam, kā ielikt visu to Viņa rokās un ar 

visu sirdi paļauties uz to, ka Kristus mani 

mīl. Amen. 

Dārgā svētā Dimfna, es vēršos pie tevis 

savā slimībā. Izlūdz žēlsirdīgajam Kungam 

Jēzum, kurš dziedināja slimniekus savas 

zemes dzīves laikā, lai Viņš apžēlojas par 

mani un dziedina mani. Izlūdz, lai Viņš 

pavēl slimībām atstāt mani un dāvā man 

miesas un gara veselību, lai es līksmībā 

varētu teikt un slavēt Viņa vārdu. Amen. 

 

LATVIJAI UN BRĪVĪBAI 

 
Kalpošanai tautas 

labā jāvēršas uz kopīgo 

labumu, kas garantē 

katra pilsoņa labklājību. 

Vatikāna II koncils 

skaidri vēstīja: 

“Politiskās kopienas 

mērķis ir kopējais 

labums, kas attaisno tās pastāvēšanu un 

piešķir tai jēgu,  un tieši no kopējā labuma 

izriet tās sākotnējie un specifiskie likumi. 

Savukārt kopējais labums ietver to sociālās 

dzīves apstākļu kopumu, kas atsevišķiem 

cilvēkiem, ģimenēm un apvienībām rada 

iespēju pilnīgāk un vieglāk īstenot savu ceļu 

uz pilnību” (Gaudium et Spes, 74). 

„Sabiedriskai kārtībai un tās attīstībai jābūt 

nemitīgi virzītai uz personu labumu, jo 

lietas ir jāpakārto cilvēkiem un nevis otrādi. 

(...) Šī kārtība nemitīgi jāpilnveido, tās 

pamatā jābūt patiesībai, tā jāveido 

taisnīgumā un jādzīvina mīlestībā, un 

brīvībā tai jārod arvien cilvēciskāks 

līdzsvars” (Gaudium et Spes, 26). 

Par kopīgo labumu jārūpējas visiem, bet 

jo īpaši politikā. Politiskai autoritātei vai nu 

kopienā vai valsts struktūrās nesavtīgi 

jākalpo cilvēkam un sabiedrībai, necenšoties 

gūt labumu atsevišķiem cilvēkiem vai 

grupām, neņemot vērā visas tautas kopējo 

labumu. Baznīca sagaida šādu kalpošanas 

garu kopīgam labumam, īpaši no ticīgajiem: 

”Laji nedrīkst atteikties no piedalīšanās 

politikā, tātad iesaistīšanās dažāda veida 

ekonomiskajās, sabiedriskajās un 

likumdošanas darbībās, kuras organiskā 

veidā kalpo kopējā labuma veicināšanai” 

(Christifideles laici, 42). Cilvēciskās 

attiecības jāpiepilda ar Evaņgēlija gaisotni 

tādā veidā, lai sniegtu īpašu ieguldījumu 
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kopīgā labuma veicināšanā. Šis ir 

sirdsapziņas pienākums, kas izriet no 

kristīgā aicinājuma. 

Demokrātiskas valsts uzdevumi prasa 

visu labas gribas cilvēku sadarbību ar vēlmi 

kopīgi veidot tēvijas kopīgo labumu, 

neskatoties uz izvēles partiju vai ideoloģiju. 

Kaut gan politiskai kopienai ir sava 

autonomija, tas nenozīmē, ka tā būtu 

neatkarīga no ētiskiem principiem. Pat 

plurālistiskas valstis nevar atmest noteiktas 

normas sabiedrības dzīvē.  
Jānis Pāvils II rakstīja: ”Bīstama ir 

demokrātijas sadarbošanās ar ētisku 

relatīvismu, kas atņem sabiedriskai dzīvei 

morālisko pamatu, tādā radikālā veidā 

atņemot tai patiesības pazīšanas spējas” 

(Veritatis Splendor, 101). Tiešām, “ja 

nepastāv nekāda galīga patiesība, kas vadītu 

un virzītu politisko darbību, tad idejas un 

pārliecību var viegli manipulēt varas iemeslu 

dēļ. Vēsture māca, ka demokrātija bez 

pamatvērtībām viegli pārvēršas atklātā vai 

maskētā totalitārismā” (Centesimus annus, 

46). 

Brīvā sabiedrībā jābūt arī vērtībām, 

kuras garantē visaugstāko labumu cilvēkam. 

Politiķiem jācenšas veidot valsti, kas rūpējas 

īpaši par ģimeni, par cilvēka dzīvību, par 

jaunās pasaules audzināšanu, kas respektē 

tiesības uz darbu, ņem vērā visas tautas 

būtiskās problēmas un ir jūtīgi pret cilvēku, 

īpaši nabadzīgo un vājo, patiesajām 

vajadzībām. 

Lai mīlestība uz Tēviju, nesavtība un 

varonība mūsu vēsturē mudina mūs vienoti 

nodoties tautas lielajiem mērķiem, jo, kā 

rakstīja Sv. Jānis Pāvils II, “ vislabākā 

brīvības izmantošana ir mīlestība, kas 

konkrēti izpaužas pašatdevē un kalpošanā” 

(Redemptor Hominis, 21). 

Svētceļojums 2018 
Rīga (Sv. Jēkaba katedrāle) – Aglona 

Tēvs zina, ka tas viss  

jums ir vajadzīgs” (Mt 6, 32) 

TĒMA: Dievišķā apredzība  

              un cilvēka brīvība (atziņas no 

Romano Guardini, 1885-1968) 

Vai tici, ka Tev ir dots vairāk, nekā spēj 

iedomāties? Tev ir dots viss! Ieraugi to, kas 

Dievam plānā priekš Tevis, un tici, ka notiks 

tas, ko pašlaik vēl neredzi! Nepaliec 

ikdienā, bet nāc ar mums!  

Svētceļojumā lasīsim Bībeli, klausīsimies 

Dievā caur klusumu un lekcijām, slavēsim, 

lūgsim par mūsu zemi, kā arī gatavosimies 

pāvesta Franciska atbraukšanai! Būs 

žēlsirdības un Svētā Gara izliešanās vakari 

– saņemsim personiskas dāvanas no Dieva. 

Dievs atklās brīnumu katram no mums un 

mūs dziedinās!  

Ņem līdzi draugus no Latvijas un 

ārzemēm – palīdzēsim visu saprast! Vēl mēs 

pērsimies pirtī, peldēsimies ezerā un 

baudīsim dažādu vietu kultūru un stāstus. 

Visur nakšņosim telpās. Droši vari 

pievienoties pašā sākumā vai jebkurā citā 
svētceļojuma dienā!  

Līdzi jāpaņem: ērti iešanas apavi – 

vislabāk dubultā, lietus mētelis, galvas sega 

pret sauli, guļammaiss un matracītis, kā arī 

maiņas apģērbs, higiēnai nepieciešamās 

preces un medikamenti. Dalības maksa: 50 

eiro, tajā iekļauta ēdināšana 3 reizes dienā 

(taču lai finanses nav šķērslis; problēmu 

gadījumā sazinies iepriekš).  

Kontaktinformācija un reģistrācija: 

 tālr. nr. 29966227 (Gunta), 

svetcelojumskat@gmail.com vai Facebook 

– Svētceļojums Rīga (Sv.Jēkaba katedrāle) – 

Aglona. 
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