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PASTĀVĪGĀ DIAKONĀTA ATJAUNOŠANAI – 50
Svētdien, 18. jūnijā aprit 50 gadi 

kopš svētīgā pāvesta Pāvila VI 
apustuliskās vēstules Sacrum Diaconatus 
Ordinem, ar kuru atjauno Baznīcas dzīvē 
pastāvīgā diakonāta kalpošanu saskaņā ar 
Vatikāna II koncila mācību. Ja 
dogmatiskā konstitūcija 
Lumen gentium liek uzsvaru 
uz diakona liturģisko un 
svētdares kalpošanu, tad 
dekrēts Ad gentes misijas 
perspektīvā akcentē diakona 
kalpojuma administratīvo 
un labdarības aspektu. 
Minētā apustuliskā vēstule 
savukārt izvērš plašāk 
diakonu daudzveidīgās 
darbošanās iespējas, 
pārsvarā liturģiskos pienākumus, norāda 
viņu izvēles, sagatavošanas un 
ordinēšanas nosacījumus, kurus vēlāk 
1983. gadā noteiks kanonisko tiesību 
kodekss un 1998. gadā konkrētāk skaidros 
vispārējās normas pastāvīgo diakonu 
formācijas, dzīves un kalpošanas jomās.  

Koncils ievirzīja pastāvīgā 
diakonāta formu attīstību, kuras nāk par 
labu Dieva tautai. Pāvests Benedikts XVI 
teica: „Vēlos izteikt prieku un pateicību 
[Vatikāna II] koncilam par to, ka tas ir 
atjaunojis šo nozīmīgo kalpojumu 

universālajā Baznīcā. Tas tiešām bagātina 
Baznīcas sakramentālo kalpojumu, un 
reizē var kalpot kā saikne starp sekulāro 
pasauli, profesionālo pasauli un 
priesterisko kalpošanu, jo daudzi diakoni 
turpina veikt savu darbu ārpus draudzes 

un reizē – sestdienās un 
svētdienās – strādā 
dievnamā. Šādā veidā 
diakoni liecina mūsdienu 
pasaulē, kā arī darba pasaulē 
par ticības klātbūtni, 
sakramentālo kalpošanu un 
kārtas sakramenta diakonālo 
aspektu. Ļoti svarīga ir šī 
redzamība diakonālā 
aspektā” (2008. gada  
7. februārī). 

Ar Baznīcas starpniecību no Kunga 
esam saņēmuši pienākumu sludināt Dieva 
Vārdu līdz zemes malām, vēstīt par Jēzu 
Kristu, kas nomira un augšāmcēlās, vēstīt 
viņa Vārdu un valstību katrai radībai. Šī 
Vārda balss ir Jēzus balss – Atklāsme. 
Šim Vārdam ir Jēzus griba un viens ceļš – 
Kristus ceļš, misiju darbība.  

Diakonam jāiepazīst Atklāsme, 
pilnībā jāpievienojas Jēzum Kristum, 
jābalstās vienmēr uz Viņu un jābūt kopā 
ar Viņu mūsu misijā. Labs misionārs nāk 
no laba mācekļa.  

(turpinājums 3. lpp) 
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Svētdiena, 18. jūnijs 
Parastā liturģiskā laikposma 11. Svētdiena 
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās 
11.00 Galvenā Svētā Mise Pils laukumā pie 
Sāpju Dievmātes baznīcas un procesija 
Vecrīgas ielās ar četru Evaņģēliju 
dziedājumiem 
15.00 Svētā Mise (bērniem) 
18.00 Jēzus Sirds litānija 
18.30 Svētā Mise Šonštates Dievmātes 
lūgšanu kopienas nodomā un Daiņa Stikuta 
ordinācija par pastāvīgo diakonu 
Pilnas atlaidas par dievbijīgu piedalīšanos 
Euharistiskajā procesijā Kristus Miesas un 
Asiņu svētkos 

Pirmdiena, 19. jūnijs 

8.00  Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 

Otrdiena, 20. jūnijs 

8.00 Svētā Mise par + Arkādiju Soboļevski 
Jēzus Sirds litānija 
15.30-17.30 Grēksūdze 
18.00 Svētā Mise Adorācijas kapelā par 
labdariem 
Trešdiena, 21. jūnijs 
Sv. Aloizijs Gonzaga, mūks 
Piemiņas diena 
8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 
Ceturtdiena, 22. jūnijs 

8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija  
18.00 Euharistiskā adorācija 
19.00 Svētā Mise jauniešiem  

Piektdiena, 23. jūnijs 
Vissv. Jēzus Sirds. Svinības 
8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija  

Sestdiena, 24. jūnijs 
Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana. Svinības 
8.00 Svētā Mise par + Konstantīnu un  
+ Leontīnu Griņevičiem. Jēzus Sirds litānija 

Svētdiena, 25. jūnijs 
Parastā liturģiskā laikposma 12. Svētdiena 
Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas dienas 
svinības. Draudzes svētki.  
Vissv. Sakramenta adorācija 
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās 
11.00 Galvenā Svētā Mise  
par + Mārīti Skuteli  
15.00 Svētā Mise (bērniem) 
18.00 Jēzus Sirds litānija 
18.30 Svētā Mise 

Pirmdiena, 26. jūnijs 
8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 
18.30 Svētā Mise. Prelatūras “Opus Dei” 
dibinātāja Hosemarija Eskriva piemiņas 
diena 

Otrdiena, 27. jūnijs 
8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 
15.30-17.30 Grēksūdze 

Trešdiena, 28. jūnijs 
Sv. Irenejs, bīskaps un moceklis 
Piemiņas diena 
8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 
19.00 Svētā Mise slimnīcā “Biķernieki” 
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 

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. Renārs Birkovs, vikārs: 
mob. 28688843 
Diak. Gunārs Konstantinovs: 
tālr. 67326419, mob. 29654800 
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Ceturtdiena, 29. jūnijs 
Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils. Lieli svētki 
Obligāti svinama diena  
8.00  Svētā Mise 
11.00 Svētā Mise 
18.00 Jēzus Sirds litānija 
18.30 Svētā Mise par + Vladislavu Lužno 
un + Staņislavu, + Voldemāru Jubeļiem 
Ziedojumi tiek vākti Vatikāna kūrijai 
Piektdiena, 30. jūnijs 

8:00 Svētā Mise par + Antoņinu. Jēzus Sirds 
litānija un “Dievs mēs Tevi slavējam” 

Sestdiena, 1. jūlijs 
Jaunavas Marijas godināšana  
8.00 Svētā Mise par + Aleksandru,  
+ Marijanu, + Jazepu un + Konstantīnu 
Murāniem. J. Marijas litānija un veltīšanās 
13.00 Laulības. Atvars Svalbs un Zaiga 
Landorfa 

Svētdiena, 2. jūlijs 
Parastā liturģiskā laikposma 13. Svētdiena 
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās 
11.00 Galvenā Svētā Mise un Jēzus Sirds 
dievkalpojums. Svētlietu pasvētīšana 
15.00 Svētā Mise (bērniem) par + Teklu 
Prikuli 
18.00 Rožukronis 
18.30 Svētā Mise par + Arkādiju Jermaku 
Pirmdiena, 3. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 
Otrdiena, 4. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 
15.30 -17.30 Grēksūdze  
11.00 Svētā Mise pansionātā “Gaiļezers” 

Trešdiena, 5. jūlijs 
Svētais apustulis Toms. Svētki  

8.00 Svētā Mise 
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 

Ceturtdiena, 6. jūlijs 

8.00 Svētā Mise 
18.00 Adorācija 
19.00 Svētā Mise (jauniešiem). Piedalās 
ansamblis “Pro Sanctitate” 

Piektdiena, 7. jūlijs 
Jēzus Sirds godināšana 

8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds dievkalpojums 
14.00 Laulības Henrijs Jodis un Jekaterina 
Konovalova 

Sestdiena, 8. jūlijs 

8.00 Svētā Mise par + Viktoriju Lempu 

Svētdiena, 9. jūlijs 
Parastā liturģiskā laikposma 14. Svētdiena 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās 
11.00 Galvenā Svētā Mise – pr. Renārs 
atvadās no draudzes dodoties studēt uz 
Spāniju 
15.00 Svētā Mise (bērniem)  
18.00 Vesperes 
18.30 Svētā Mise par + Uldi Kloču 

 PASTĀVĪGĀ DIAKONĀTA 
ATJAUNOŠANAI – 50 

(turpinājums no 1. lpp) 
Vārda kalpošana pieprasa aizvien to 

pētīt un īstenot reizē ar sludināšanu citiem. 
Izprast un dzīvot pēc Dieva Vārda, darīt to 
par savējo palīdz meditācija, kaut vai pēc 
lectio divina metodes. Visu dzīvi turpinās 
intelektuālā, teoloģiskā un pastorālā 
formācija. No tās ļoti atkarīga kvalitatīva un 
laikmetīga kalpošana Vārdam.  

Diakonāts izriet no agrīnās Baznīcas 
centieniem organizēt mīlestības darbus. 

Sv. Laurencijs, kas pāvesta Siksta II 
laikā pārvaldīja kopienas labumus, 
apgalvoja, ka „Baznīcas bagātības ir 
nabagi.” Viņš kalpoja nabagiem  
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ļoti nesavtīgi. Mums jāmīl nabagi, kā to 
darīja Jēzus. Kopā ar viņiem jāveido 
taisnīga, brālīga un mierīga sabiedrība. 
Diakoniem īpaši jāiesaistās ar mīlestību un 
solidaritāti ar nabagiem.  

Baznīca pateicas par atbalstu un 
sadarbību, kādu laulātam diakonam sniedz 
dzīvesbiedre un bērni kā vīram un tēvam.  

No 1993. gada 25. aprīļa katedrālē 
kalpo diakons Gunārs, kas pārstāv celibātā 
dzīvojošo diakonu kārtu. No 2012. gada ar 
Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča 
svētību aizsācies arī laulāto vīru 
sagatavošanās un izšķiršanas process 
attiecībā uz diakona ordinācijas saņemšanu. 
Tieši šīs apustuliskās vēstules jubilejas 
dienā diakona ordināciju katedrālē  
plkst. 18.30 saņems Dainis Stikuts no Rīgas 
sv. Marijas Magdalēnas draudzes. Kopā ar 
sievu Baibu viņi ir aktīvi iesaistījušies 
kristīgā kalpošanā. Ordinācijas sakraments 
palīdzēs publiski paust Jēzus kā kalpa 
atveidu.  

Svinot pastāvīgā diakonāta 
atjaunošanas jubileju, lūgsimies, lai šī 
diakona harizma aizvien vairāk aktualizētos 
mūsu draudzēs. 

ENCIKLIKAI PAR DIEVA 
VĀRDA SLUDINĀŠANU – 100 

1917. gada 15. jūnijā pāvests 
Benedikts XV izdeva encikliku “Humani 
generis redemptionem,” kas veltīta Dieva 
Vārda sludināšanai.                   (nobeigums) 

No svētā Pāvila mācamies labu 
sagatavošanos zinībās, kuras viņš ieguva pie 
Gamaliēla. Atklāsmes ielietās zināšanas 
pārsniedza savos centienos sasniegtās. 
Zināšanas ir absolūti nepieciešamas. Bez 
tām viegli nokļūt maldos, jo “nezināšana ir 
visu kļūdu māte” (mācīja Laterāna IV 
koncils). Jāpazīst sevi, Dievu un savus 
pienākumus. Zināšanas par sevi ļaus 
neveicināt savu labumu. Zināšanas par 

Dievu rosinās citus iepazīstināt un iemīlēt 
Dievu, zināšanas par savu amatu palīdzēs 
veikt savus pienākumus. Bez šīm triju veidu 
zināšanām, citas zinības būs nederīgas. 

Apustulis Pāvils māca garīgu 
gatavošanos uz sludināšanu: aizvien 
pieskaņoties Dieva gribai. ”Ko tu vēlies, lai 
es daru?“ (Ap.d. 9:6) Kristus labā viņš bija 
vienaldzīgs pret pūlēm un atpūtu, nabadzību 
vai bagātību, slavēšanu vai nicināšanu, 
dzīvību vai nāvi. Progress apustulātā notika 
tāpēc, ka pilnīgi padevās Dieva gribai. 
Sludinātājam vispirms jābūt dedzīgam 
kalpošanā Dievam bez rūpēm par 

klausītājiem, 
panākumiem vai 
augļiem. Skatīt ne 
savu labumu, bet 
Dieva godu. 

Dedzīgā 
kalpošanā Dievam 
būt gatavam 
grūtībām un 

pārbaudījumiem (sal. Ap.d.9:16; 2 Kor 7:4). 
Ja sludinātājs panes grūtības, tad cilvēka 
vājums paliek otrā plānā. Dieva žēlastība 
nes augļus apustulātā. Sirdis maz aizkustina 
tie, kas tiecas pēc dzīves ērtībām, tikai runā, 
bet tiecas pēc sava viegluma vairāk nekā 
dvēseļu labuma. 

Sludinātājam vajag “lūgšanas garu” 
(Ap.d. 9:11). Dvēseļu pestīšanu īsteno ne 
vārdu plūsma, ne izsmalcināti argumenti. 
Tad tas ir kā skanošs zvārgulis (1 Kor 13:1). 
Tieši Dieva žēlastība iedzīvina vārdus 
dvēselē pestīšanas labā: “Dievs vairo”  
(1 Kor 3:6). Dieva žēlastība gūstama ne ar 
studijām un praksi, bet ar lūgšanu. Tas, kas 
maz vai nemaz nelūdzas, veltīgi izšķiež 
laiku un darbu sludināšanā, jo Dieva priekšā 
viņa sprediķi nenes labumu ne sev, ne 
klausītājiem. 

Sv. Pēteris Damiāns norāda, ka 
sludinātāja vārdiem jābūt bagātiem ar  
Svētā Gara gudrību un viņa dzīvei  



Nr. 12 (294) 2017. gada 18. jūnijs       - 5 -  
jābūt dievbijīgai. Dzīves svētums ir 
svarīgāks par zināšanu apguvi. Svēta dzīve 
ir spēcīgāka par daiļrunību. Lai debesu 
gudrība nāk caur sludinātāja lūpām, no 
dzīves staro dievbijība. 

Sv. Pāvils sludināja vispirms Jēzu 
Kristu un krustā sistu (1 Kor 2:2). Viņš 
sludināja Kristus mācību un norādījumus, 
neaizmirstot viņa mācīto par pazemību, 
pašaizliegšanos, šķīstību, pasaules 
nicināšanu, paklausību, piedošanu 
ienaidniekiem. Viņš risināja izvēli starp 
kalpošanu Dievam un kalpošanu Beliālam, 
jo nevar kalpot abiem; tie var cerēt uz 
mūžīgo dzīvi, ja ievēro visu Dieva likumu. 
Ja atstāj novārtā pienākumus un padodas 
kaislībām, tad gaidāma tikai mūžīgā uguns. 
Pāvils par to runāja, bet tagad dažkārt 
sludinātāji baidās pieskarties noteiktām 
tēmām kristīgā mācībā, lai neaizvainotu 
klausītājus.  

Vai ārsts izraksta bezjēdzīgas zāles 
tikai tāpēc ka slimais noraida iedarbīgās? Ar 
sludināšanu jāpanāk, lai klausītāji pieņem 
arī stingro patiesību, nevis akcentēt 
cilvēcisko gudrību (1 Kor 2:4).  

Sludinātāji mēdz ignorēt Svētos 
Rakstus un Baznīcas tēvus, izmanto tikai 
saprāta, nevis teoloģijas argumentus. 
Pārdabiskajā līmenī nekādi nepalīdz tikai 
cilvēciski resursi. 

Ja grieķi meklēja šīs pasaules 
gudrību, tad sv. Pāvils sludināja krustā sisto 
Kristu. Sv. Pāvils centās izpatikt Kristum, 
nevis cilvēkiem (Gal 1:10). Viņa sirds bija 
kvēla ar Kristus mīlestību, viņš meklēja 
tikai Kristus godību.  

Kaut visi Vārda kalpi īsti mīlētu Jēzu 
Kristu! Kaut Kristus dēļ tie ciestu 
zaudējumus visā (Fil 3:8) un dzīvotu Kristū 
(Fil 1:21). Mīlestības pārņemti zina, kā 
iekvēlināt citu sirdis. Sv. Bernards deva 
padomu: ”Ja esi gudrs, esi rezervuārs nevis 
cauruļvads, esi pats pilns ar to, ko sludini, 
ne tikai izlej to citiem” (In cant. 18). 

Neatbilstošus jānoraida, atbilstošus 
jāuzmudina, jāmāca un jāvada, lai netrūktu 
sludinātāju pēc paša Dieva sirds. 

Lai Jēzus – dvēseļu Gans – labvēlīgi 
uzlūko savu ganāmpulku, pilda garīdzniekus 
ar apustulisku garu, lai daudzi Dieva 
strādnieki bez kaunēšanās izplatītu 
patiesības Vārdu (2 Tim 2:15). 

ENCIKLIKAI PAR 
PRIESTERISKO CELIBĀTU - 50 

1967. gada 24. jūnijā svētīgais 
pāvests Pāvils VI izdeva encikliku 
“Sacerdotais Caelibatus,” kas plaši un 
vispusīgi aplūko un pamato priesterisko 
celibātu.                                   (turpinājums) 

 Pāvests skaidro, ka Jēzus, kas 
izvēlējās pirmos kalpotājus pestīšanas labā, 
vēlējās, lai tie pieaugtu izpratnē par debesu 
valstības noslēpumiem (Mt 13:11; Mk 4:11; 
Lk 8:10).  

Viņš tos sauca par draugiem un 
brāļiem (Jn 15:15; 20:17), par kuriem Viņš 
sevi veltīja, lai tie varētu būt veltīti patiesībā 
(Jn 17:19). Viņš apsolīja lielāku atmaksu 
katram, kas atstātu māju, ģimeni, sievu un 
bērnus Dieva Valstības labā (Lk 18:29 – 
30). Turklāt Viņš novērtēja vēl pilnīgāku 
veltīšanos debesu valstībai ar celibātu kā 
īpašu dāvanu (Mt 19:11 – 12). 

 Izpratne par šo valstību (Lk 18:30), 
par Evaņģēliju (Mk 10:29) un Kristus vārdu 
(Mt 19:29) motivē Jēzus izvēlētos uz lielāku 
atsacīšanos, ņemot vērā arī paša Jēzus 
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dzīves veidu, viņa mīlestību un 
uzupurēšanos.  

Priesteris, Jēzus Kristus satverts (Fil 
3:12) līdz pilnīgai sevis atdevei Viņam, 
vispilnīgāk pieņem Kristus līdzību, pat 
mūžīgā Priestera mīlestībā uz Baznīcu, par 
kuru viņš sevi pilnīgi atdeva, lai to darītu 
par goda pilnu, svētu un bezvainīgu Līgavu 
(sal. Ef 5:25 – 27). Celibāts atklāj Kristus 
šķīsto mīlestību uz Baznīcu un šīs laulības 
jaunavīgo un pārdabisko auglību, ar kuru 
dzimst Dieva bērni, bet ne no miesas un 
asinīm (Jn 1:13).  

Priesteris nododas kalpošanai Jēzum 
un Viņa Mistiskai Miesai - Baznīcai ar 
pilnīgu brīvību, ko atvieglo pilnīga veida 
atdeve. Kā pats Kristus, Viņa kalpotājs ir 
pilnīgi nodevies Dieva un Baznīcas lietām 
(sal. Lk 2:49; 1 Kor 7:32 – 33) un atdarina 
augsto Priesteri, kas stāv mūžīgā Dieva 
priekšā iestājoties mūsu labā (Ebr 9:24; 
7:25). Priestera svētdare pieaug žēlastības 
un Euharistijas kalpojumā, kurā atrodamas 
visas Baznīcas bagātības (PO 5): darbojoties 
in persona Christi priesteris visciešāk 
vienojas ar salikto upurdāvanu, un saliek uz 
altāra visu savu dzīvi, kuru atveido upura 
zīmes. 

Kristus par sevi teica: “Ja kviešu 
grauds iekrīt zemē un nemirst, tas paliek 
viens; bet ja mirst, tas nes daudz augļu” (Jn 
12:24). Apustulis Pāvils bija gatavs 
pakļauties nāvei, lai gūtu starp ticīgajiem 
godu Kristū Jēzū (1 Kor 15:31). Līdzīgi, 
ikdienas garīgi mirstot sev un savām 
iegribām, kā arī pievēršoties Kristum un 
viņa valstībai, priesteris piedzīvos garīgo 
auglību. Veltīšanās Kristum ar celibātu dod 
priesterim pat praktiskā līmenī vislielākās 
iespējas pilnīgi un dāsni mīlēt. Šī mīlestība 
ļauj nodarboties visu ticīgo labumam vēl 
pilnīgāk un konkrētāk (2 Kor 12:15). (OT 
10). Tā arī garantēs viņam lielāku brīvību un 
plašāku darbības loku pastorālā kalpojumā 
(PO 16).                          (turpinājums sekos) 

PATEICĪBA PR. RENĀRAM 
Svētdien, 9. jūlijā plkst. 11.00 

pateicamies pr. Renāram par četriem 
katedrālē nokalpotajiem gadiem, pēc kuriem 
viņam paredzētas studijas ārzemēs. Intervija 
notiek šo notikumu ietvaros. 

Pirmie gadi priesterībā ir īpašs 
laiks. Kā izdevās uzsākt šo kalpošanu? 

Uzzinājis par kalpošanas vietu 
katedrālē, jutos pagodināts, jo ne katru 
jaunu priesteri nozīmē par vikāru katedrālē. 
No arhibīskapa bija liela uzticēšanās. 
Katedrāle gan nebija sveša. Semināra gados 
nācu uz liturģiskām asistām, tāpat bija 
prakses. Nedaudz draudze bija iepazīta, bet 
ne tik lielā mērā kā pa šiem gadiem. 
Kalpošanu uzņēmos ar lielu atbildību, jo 
sapratu sava nozīmējuma nopietnību. 

Tagad šajā kalpošanā aizvadīti jau 
četri gadi. Ko varētu teikt par priestera 
dzīves un kalpošanas prioritātēm? Kā 
draudze šajos gados atklājusi šīs 
prioritātes, ņemot vērā arī vietējās 
tradīcijas? 

Par prioritāti esmu uzskatījis cilvēku, 
jo priesteris ir sūtīts pie cilvēkiem. Dievs 
viņu aicinājis no cilvēku vidus un pie 
cilvēkiem viņu ir sūtījis. Priesterim 
rezervētās pilnvaras, piem., Euharistija, 
grēksūdze, slimnieku sakraments, kur 
nepieciešama viņa klātbūtne, domātas 
cilvēkam. Daudz ir piedāvājumu un 
projektu, bet noteikti cilvēkam jāsniedz 
žēlastības, jāsludina Dieva Vārds, jādala 
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svētie sakramenti, jāsaprot cilvēku 
situācijas. 

Mēs kā līdzstrādnieki, protams, 
novērtējam šo atbildību un iesaistīšanos 
kalpošanā. Daudzi penitenti, slimie, 
garīgie bērni saņēmuši daudz žēlastību 
tieši sakramentos, grēksūdzē. Tie var 
pateikties par to, ka redz šo priestera 
uzticību savam kalpojumam. Kas palīdz 
saglabāt šo uzticību un disciplīnu? 

Disciplīnu un uzticību palīdz uzturēt 
motivācija, kas virza uz labu rezultātu. 
Centieni darīt visu pēc iespējas labāk 
vainagojas. Ar laiku redzami rezultāti. Ja 
uzticību reizēm nav tik vienkārši noturēt, 
tad jāatceras, ka Dievam visā ir plāns. Ja 
izdarām to, kas ir mūsu spēkos, mūsu 
pienākumus, tad tālāk Dievs dara visu 
pārējo. Kaut arī grūti, zinu, ka visam būs 
Dieva svētība, ja tiks saglabāta uzticība.  

Papildus motivācijai palīdz arī svētīgā 
poļu priestera-mocekļa Ježija Popeluško 
aizbildniecība un piemērs. Viņš bija tuvu 
pie cilvēka, uzklausīja viņu, saprata viņu. 

Ko varētu vēlēt draudzei vēl izvērst 
un attīstīt? 

Pie mums un visā pasaulē lielu krīzi 
piedzīvo ģimene, tāpēc ģimeņu pastorālā 
aprūpe, sekojot pāvesta Franciska 

dokumentam Amoris Laetitia, būtu visu 
draudzes locekļu kopīgs darbs, arī ar laju 
iesaistīšanu. Ģimenes draudzē ir nākotne un 
pamats. Man kā priesterim svarīgi, ka 
ģimenes dod aicinājumus. Ģimenes 
pastorāle būtu ļoti vērtīga, iedziļinoties 
Dieva plānā attiecībā uz ģimeni, kā to izvērš 
Amoris Laetitia. 

Ko varētu novēlēt draudzei un 
savam pēctecim? 

Draudzei novēlu augt Dieva žēlastībā, 
meklēt Dieva gribu un saglabāt uzticību un 
žēlastības, kuras esam saņēmuši no Dieva. 
Pēctecim novēlu daudz spēka un gudrības 
svētajā Garā. 

Novēlam visā priestera dzīvē 
saglabāt uzticību Jēzum Kristum un Viņa 
Baznīcai. 

 

KAPU SVĒTKI  
16. jūlijs 15.00 Ulbrokas Meža kapos   

29. jūlijs 13.00   Ziepniekkalna kapos  

29. jūlijs 13.00 Bolderājas kapos  

30.jūlijs 15.00 Sarkandaugavas kapos 

20. augusts 15.00 Jaunciema kapos 

27. augusts 14.00  Katlakalna kapos  

27. augusts 15.00  Pļavnieku kapos 

 

Tikšanās šķirtajiem 
Cilvēciskam un garīgam atbalstam 

Katra mēneša 2. svētdienā 
plkst. 15:30 

Katedrāles svētdienas skolas telpās 
 Mazā Pils iela 2 

Papildus info:  
Normunds Grasmanis,  

tālr: 27477166 
e-pasts: celspievina@gmail.com 

28. maija Svētdienas skolas izlaidums 
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SVĒTCEĻOJUMS 2017 
Rīga (sv. Jēkaba katedrāle ) - Aglona 

“Lācar, nāc ārā” (Jņ 11, 43) 
Nāc ārā no savas mājas un pievienojies 
mums no paša sākuma vai jebkurā citā 

attiecīgā maršruta dienā, lai kopīgi 
slavētu Dievu, Viņā klausītos, lasītu 
Svētos Rakstus, aizlūgtu, iepazītos ar 

jauniem draugiem, satiktos ar vietējiem 
ļaudīm, dalītos ar prieku un 
piedzīvojumiem ceļa laikā! 

Ik dienas izdzīvosim kādu konkrētu 
tēmu gan lūgšanā, gan lekcijās, gan 

praktiskajos darbos! Iedvesmosim viens 
otru! Ļausim, lai Dievs mūs pārsteidz, 

pārveido un dziedina! 
Ņem līdzi mūzikas instrumentus, ja tādi 

ir; aicini savus draugus tepat no 
Latvijas, kā arī no ārzemēm – 

tulkojums nodrošināts! 
Palīdzēs arī prieks, cerība un labi vārdi 

viens otram! Vēl - Svētie Raksti, 
Rožukronis, 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: 30 eiro 

(taču lai finanses nav šķērslis, 
sazinoties iepriekš). 
Meklējam šoferi! 

Kontaktinformācija un 
reģistrācija: tālr. nr. 29966227 
(Gunta), 29963748 (Mārtiņš), 
svetcelojumskat@gmail.com  

Garīgās atjaunotnes dienas Subatē  

puišiem, sākot ar 14 gadu vecumu, 
 kuri domā par garīgo aicinājumu uz 

priesterību! 

Sākums 10. jūlijā plkst. 18.00  
Noslēgums 14. jūlijā plkst. 12.00 

Sv. Jēkaba Katedrāles svētceļojuma 
Rīga - Aglona maršruts 

31. jūlijs - Rīga - Baltezers (19 km) 
1. augusts - Baltezers - Amatnieku darbnīca - 

Tumšupe (23 km) 
2. augusts - Tumšupe - Aņķi - Mālpils (23 km) 

3. augusts - Mālpils - Ķeipene -  
Taurupe (31 km) 

4. augusts - Taurupe - Ērgļi - Jumurda (34 km) 
5. augusts - Jumurda - Lautere -  

Madona (37 km) 
6. augusts - Madona (atpūtas diena) 

7. augusts - Madona - Barkava (30 km) 
8. augusts - Barkava - Saulgriezes - Stirnienes 

muiža (23 km) 
9. augusts - Stirnienes muiža - Sīļukalns - 

Galēni (16 km) 
10. augusts - Galēni - Riebiņi (17 km) 

11. augusts - Riebiņi - Aizkalne (19 km) 
12. augusts - Aizkalne - Aglona (18 km) 

Aicinām lūgties Svētā Gara litāniju 
9 dienas jūnijā (no 19. - 27. jūnijam) un  

9 dienas jūlijā (no 17. - 25. jūlijam)  
par svētīgu, labu svētceļojumu  

Rīga (sv. Jēkaba katedrāle) - Aglona 2017 
Svētceļnieku tikšanās svētdien, 23. jūlijā 

 plkst. 16.00 Svētdienas skolas telpās 
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