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SVĒTĀ FILOMENA UN SVĒTAIS ARSAS PRĀVESTS
Arsas prāvesta Jāņa Marijas Vianeja
beatifikācijas lietā, viņa Arsas sanktuārijā
un svētās Filomenas Mugnano sanktuārijā
atrodamie baznīcas dokumenti apliecina, ka
svētais Vianejs no 1837.gada līdz sava mūţa
beigām 1859.gadā bija cieši ikdienā saistīts
ar svēto Filomenu. Viņš vienmēr lūdza
Filomenas palīdzību un aizbildnību pie
Dieva un dēvēja viņu par savu
mazo svēto un debesu princesi.
Svēto Filomenu Arsas
prāvests iepazina caur Dzīvā
Roţukroņa dibināju Paulīni
Ţariko,
kura
pateicoties
jaunavas mocekles Filomenas
aizlūgumam
pie
Dieva
1835.gada 10.augustā brīnišķā
veidā saņēma dziedināšanu no
smagas un neārstējamas sirds
slimības, kad lūdzās Itālijas
pilsētā
Mugnano
pie
Filomenas
relikvārija.
1837.gadā pēc atgriešanās no Romas, kur
gadu dokumentēja šo dziedināšanas
brīnumu, P.Ţariko apciemoja Arsas
prāvestu, pastāstīja viņam par savu
dziedināšanu un citiem brīnumiem, kas
notiek Mugnano pie Filomenas relikvārija.
P.Ţariko uzdāvināja Vianejam Filomenas
relikvijas un statuju. Arsas prāvests ieticēja,
ka Filomena ir svētā, kura spēj izlūgt
ţēlastības no Dieva. Viņš nekavējoties
ierīkoja savā baznīcā Filomenas altāri un

visus, kuri ieradās pie viņa ar lūgumiem,
sūtīja pie Filomenas altāra lūgt viņas
palīdzību. Ticīgie lūdzās pie Filomenas
altāra, un prāvests Vianejs pārliecinājās, ka
Dievs uzklausa lūgšanas, kurās ticīgie
vēršas pie Filomenas kā pie starpnieces ar
Dievu. Lūdzoties pie Filomenas altāra, 20
gadu laikā Arsas baznīcā notika ļoti daudz
brīnumu.
Prāvests
visus
notikušos brīnumus pierakstīja,
stāstīja par tiem ticīgajiem un
mudināja
visus
vienmēr
vērsties pie Dieva, izmantojot
Filomenas aizbildnību.
Starp brīnumiem, kas
notika Arsas baznīcā, sevišķu
ievērību pelna paša Arsas
prāvesta Jāņa Marijas Vianeja
dziedināšana 1843.gada maijā.
Viņa atgriešana dzīvē un
kalpošanā Dievam pēc tam,
kad ārsts jau bija konstatējis
viņa nāvi, ir izcils pirmās klases brīnums.
Dokuments par brīnumaino dziedināšanu
atrodas Arsas sanktuārijā, un notikušais
brīnums ir aprakstīts Vilhelma Henriha
Hjūnermana biogrāfiskajā grāmatā par
Arsas prāvestu “Le Vainqueur du Grappin:
le Saint Curé d'Ars”, kuru var lasīt internetā
daţādās valodās. Arsas prāvests, daudz
gandarot, gavējot un sēţot biktskrēslā pat
naktīs, bija novedis sevi līdz pilnīgam spēku
izsīkumam.
(turpinājums 3. lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 27. augusts
Parastā liturģiskā laikposma 21.
svētdiena
Sv. apustuļa Bartolomeja dienas
svinības
Draudzes svētki
Vissv. Sakramenta adorācija

Piektdiena, 1. septembris. Vissv. Jēzus
Sirds godināšana

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”, par
Ivetu un Dţoju Pastoriem un Igoru Zuci
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk.
telpās
11.00 Galvenā Svētā Mise
12.30 - 13.30 Pūtēju orķestra koncerts –
Mocarta „Rekviēms”
15.00 Svētā Mise (bērniem)
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise

8.00 Svētā Mise. Jaunavas Marijas litānija
un veltīšanās
10.00 Kristības
12.30 Svētā Mise un laulības - Darens
Maksorlijs un Marta Klimišina

Pirmdiena, 28. augusts. Sv. Augustīns,
bīskaps un Baznīcas doktors, piemiľas
diena.

8.00 Svētā Mise
Jēzus Sirds dievkalpojums
Sestdiena, 2. septembris
Vissv. Jaunavas Marijas godināšana

Svētdiena, 3. septembris
Parastā liturģiskā laikposma 22.
svētdiena
Vissv. Jēzus Sirds godināšana.
Vissv Sakramenta adorācija.

8.00 Svētā Mise
15.30-17.30 Grēksūdze

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telp.
11.00 Galvenā Svētā Mise par mirušo
+ Orupu Leopoldu, dzīvajiem Andri un
Irēnu Orupiem, un Jēzus Sirds
dievkalpojums. Svētlietu pasvētīšana.
15.00 Svētā Mise (bērniem)
18.00 Roţukronis
18.30 Svētā Mise

Trešdiena, 30. augusts

Pirmdiena, 4. septembris

8.00 Svētā Mise par + Antoņinu

8.00 Svētā Mise

Ceturtdiena, 31. augusts

Otrdiena, 5. septembris

8.00 Svētā Mise
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem)

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

8.00 Svētā Mise
Otrdiena, 29. augusts
Sv. Jāľa Kristītāja mocekļa nāve,
piemiľas diena.

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles
Sv. Jēkaba katedrāle:
tālr. 67326419
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators:
tālr. 67224314, mob. 27001445

garīdznieku kontakttālruņi
Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs:
mob. 25920913
Diak. Gunārs Konstantinovs:
tālr. 67326419, mob. 29654800
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Trešdiena, 6. septembris
8.00 Svētā Mise
Ceturtdiena, 7. septembris
8.00 Svētā Mise
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem)
Piektdiena, 8. septembris
VISSV. JAUNAVAS MARIJAS
DZIMŠANA, svētki.
8.00 Svētā Mise
Sestdiena, 9. septembris
8.00 Svētā Mise
10.00 Kristības
12.00 Laulības. Matīss Baumanis un Ilva
Stumbiņa
Svētdiena, 10. septembris
Parastā liturģiskā laikposma 23.
svētdiena
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk.
telpās
11.00 Galvenā Svētā Mise
15.00 Svētā Mise (bērniem)
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise

SVĒTĀ FILOMENA UN
SVĒTAIS ARSAS PRĀVESTS
(turpinājums no 1. lpp)
1843.gada maija sākumā viņš smagi
saslima ar plaušu karsoni. Vietējam ārstam
neizdevās panākt viņa izveseļošanos, kādēļ
grāfs de Garē atveda no Lionas trīs
ievērojamus ārstus, kuri secināja, ka slimā
stāvoklis ir bezcerīgs, viņš neatveseļosies.
Slimības laikā J.Vianejs lielāko diennakts
daļu bija bezsamaņā. Daudzi cilvēki
pulcējās baznīcā, pie prāvesta mājas, lūdzās
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un cerēja, ka viņš atveseļosies un atkal varēs
pieņemt grēksūdzes un slimnieki varēs
izlūgties sev dziedināšanu. Vairāki cilvēki
veltīgi centās nokļūt pie viņa slimības
gultas, bet tikai sevišķi neatlaidīgajai
Klodinai Remon-Korsevei tas izdevās
1843.gada 11.maija rītā. Viņa bija pilnīgi
zaudējusi balsi un ar rakstītu zīmīti lūdza
dziedināt viņu. Arsas prāvests bija tik vārgs,
ka varēja tikai čukstus Klodinai pateikt, lai
viņa iet uz baznīcu, uzliek savu lūgumu uz
Filomenas altāra un saka svētajai, ka viņš kā
prāvests liek izdziedināt. Atnākusi uz
baznīcu,
mēmā
Klodine dzirdēja, ka
baznīcā visi lūdz
Filomenu dziedināt
Arsas prāvestu, raud.
To redzot, Klodina
mainīja
zīmītes
saturu un uzrakstīja,
ka nelūdz par sevi,
bet lūdz prāvesta
dziedināšanu,
un
mēģināja klusībā ar
savu mēmo mēli
lūgties. Pēkšņi no viņas lūpām izlauzās
skaļš sauciens, ka viņa lūdz dziedināt Arsas
prāvestu. Visi klātesošie dzirdēja un redzēja
notikušo brīnumu un vēstīja par to ar
baznīcas zvaniem. Dzirdot baznīcas zvanus,
slimais J.Vianejs kļuva priecīgs un sacīja:
“Paldies, mazā svētā, tu tiešām esi
paklausīgs bērns”, un noskaitīja pateicības
lūgšanu. Klātesošajos radās cerība, ka arī
viņš atgūs veselību, bet tas nenotika.
11.maija vakarā bija redzams, ka tuvojas
viņa nāve. Ziņa par prāvesta nāves
tuvošanos izplatījās par visu Arsu. Pie
mirstošā prāvesta atradās ārsts, grāfs de
Garē, septiņi priesteri un daţi viņam tuvi
cilvēki. Pēc pēdējo sakramentu saņemšanas
Arsas prāvests vērsās ar pēdējo lūgšanu pie
Filomenas un pēc tās zaudēja samaņu.
Daţas minūtes vēlāk ārsts konstatēja, ka
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Arsas prāvesta sirds ir apstājusies, viņš ir
miris. Priesteri uzsāka “Requiem aeternam
dona ei, Domine”. Pēkšņi visi ieraudzīja, ka
J.Vianejs plati atver acis, nopūšas un čukst:
“Filomena”. Visi klātesošie bija pārliecināti,
ka pie viņa ir atnākusi Filomena un viņš
redz to. Klātesošajiem J.Vianejs sacīja, ka
jūtas labi. Pateicības Misē par J.Vianeja
izveseļošanos balsi atguvusī Klodina
Remon-Korseve baznīcā skaisti dziedāja
slavas dziesmas Dievam. Pēc izveseļošanās
Arsas prāvests dzīvoja un kalpoja Dievam
vēl 16 gadus. Kad viņš pēdējo reizi pirms
nāves atnāca uz savu baznīcu, viņš lūdzās
pie Filomenas altāra, greznoja to ar puķēm
un pateicās viņai. Par svētā Arsas prāvesta
Jāņa Marijas Vianeja ciešajām saitēm ar
svēto Filomenu šodien liecina ne tikai
pieraksti par brīnumiem Arsas baznīcā, bet
arī viņa sanktuārijs, kurā atrodas viņa celtā
baznīca svētās Filomenas godam un kur
priesteru mudināti cilvēki lūdz svētās
Filomenas aizbildnību pie Dieva visās savās
vajadzībās.

IĻJA ERENBURGS
Pirms 50 gadiem
31.
augustā
miris
rakstnieks un ţurnālists
Iļja Erenburgs. Dzimis
1891.
gadā
Kijevā.
Ģimene
drīz
vien
pārcēlās uz Maskavu, kur
Iļja
sāka
iesaistīties
revolucionārajā pagrīdes
kustībā. Vidusskolā iedraudzējās ar vēlāko
boļševiku Nikolaju Buharinu, pēc piecu
mēnešu apcietinājuma uzturas Parīzē, kur
satiek Ļeņinu, neilgi sadarbojās Vīnē ar
Trotski, taču vīlies marksisma ideālos
novēršas no politikas. 1910. gadā iznāk
pirmā dzejas grāmata. Uzturoties Francijā,
publicē rakstus krievu laikrakstos.
Atgrieţas Krievijā 1917. gada jūlijā.
Civilā kara laikā trīs gadus uzturas Ukrainā,

Krimā un Maskavā. No 1921. līdz 1940.
gadam dzīvo Rietumeiropā, pārsvarā
Francijā, rakstot noveles un stāstus, kurus
publicē Padomju Savienībā. No 1932. gada
laikraksta „Izvestia” korespondents Parīzē,
kur iesaistās rakstnieku saietos, antifašistu
kustībā, kultūras sakaru veicināšanā ar
PSRS, apraksta Spānijas civilā kara gaitas.
Padomju Savienību apmeklē 1924. gadā,
1934. gadā uz padomju rakstnieku pirmo
kongresu, 1937. - 1938. gadā kļūst par
aculiecinieku Staļina publiskajam tiesas
procesam, kurā tiek apsūdzēts viņa draugs
Nikolajs Buharins. Būdams pārliecināts
antifašists, Erenburgs nepieņem Molotova –
Ribentropa 1939. g. vienošanos, atgrieţas
Maskavā pēc Parīzes okupācijas 1940. gadā,
un ir pārliecināts par neizbēgamu Vācijas
karu ar Padomju Savienību.
Kara
laikā
iesaistās
ebreju
antifašistiskajā komitejā, kļūst plaši
pazīstams kā kara korespondents ar
saukļiem par vāciešu iznīcināšanu. 1945.
gadā laikraksts „Pravda” apsūdz Erenburgu
politiskās situācijas „vienkāršošanā”, pat ja
viņš atļāvās kritizēt Sarkanās armijas
uzvedību Vācijā.
Erenburgs nekad netika arestēts un
varētu pieņemt, ka Staļinam bija izdevīgs
šāds radošs rakstnieks, kurš bija aptraipījies
savā
uzticībā
boļševisma
ideāliem.
Erenburgs bija nodevies antifašisma kustībai
un padomju ţurnālistikai. Šie pienākumi
lika viņam nonākt kompromisā ar patiesību
un savu sirdsapziņu.
Erenburga iekšējo pasauli atklāj divi
viņa dzejoļi: „Lūgšana par Krieviju”
pareizticīgā gaisotnē, apzinoties 1917. gada
notikumu postu un iznīcību; „Neļauj man
domāt par daudz” raksturotu viņa attieksmi
staļinisma periodā. Erenburgs bija lojāls pret
Krieviju, draugiem, ienīda fašismu un
vēlējās izdzīvot. Būdams ebrejs, viņš
fašismā redzēja lielāku ļaunumu, nekā
staļinismā.
Uzturot
attiecības
ar
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rakstniekiem un māksliniekiem ārpus PSRS,
Erenburgs daţkārt izmantoja argumentu par
Rietumu audiences interesēm, lai iestātos
par grāmatu izdošanu vai izstāţu atklāšanu.
Jaunības gados Erenburgs, būdams
ebrejs,
tomēr
nepiesaistījās
savām
reliģiskajām tradīcijām. Savos garīgajos
meklējumos viņš guva ierosmi no franču
katoļu dzejnieka Franciska Jammes (1868 –
1938). Viņš apmeklēja katoļu dievnamus un
vienu laiku pat apdomāja pāriešanu
katoļticībā un iestāšanos benediktīņu
klosterī. Viņa agrīnajā dzejā atrodamas
tēmas par Jēzu Kristu un Jaunavu Mariju.
Vēlākos gados viņš uzstājās ar
internacionālisma
uzskatiem,
tomēr
antisemītisma ietvaros bija gatavs izcelt arī
savu ebreju identitāti. Erenburgs izmantoja
savus sakarus un prestiţu, lai padomju
pilsoņi gūtu pieeju Rietumu kultūrai. Viņš
spēja apvienot ţurnālista politkorektās
nojausmas ar diplomāta iemaņām tā, ka
padomju reţīms nevarēja viņu apklusināt un
neņemt vērā. Dzīves pēdējos gados
Erenburgs iestājās par padomju disidentiem
– rakstniekiem Andreju Siņavski un Juriju
Daniēlu. Erenburgs daţkārt atteicās
pievienoties ideoloģiskiem protestiem, ja tie
bija pretrunā ar viņa morālo pārliecību un
sirdsapziņas balsi.
Pieminot Iļju Erenburgu, centīsimies
pārdomāt, kādas ideoloģijas pašlaik iespaido
mūsu izvēles, un izšķirsimies par to, kas
mūsu literatūrā un mākslā visvairāk atbilst
cilvēka cieņas ideāliem un kopīgajam ceļam
patiesībā un īstā mīlestībā.

SVĒTCEĻOJUMA LIECĪBA
Svētceļojumā no Rīgas Svētā Jēkaba
Katedrāles uz Aglonu gāju jau trešo reizi.
Katrs svētceļojums uz Aglonu ir atšķirīgs.
Šogad svētceļojuma laikā apdomājām
lasījumu no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko
uzrakstījis svētais Jānis no 11.nodaļas par
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Lācara nāvi un atdzīvināšanu. Mūsu
svētceļojuma moto bija – “Lācar, nāc ārā”
(Jņ 11, 43). Mūsu grupiņas garīgais vadītājs
bija
priesteris
Pauls
Kļaviņš,
un
svētceļojuma organizatore bija Gunta
Ziemele. Mūsu svētceļojuma maršruts bija
Rīga – Baltezers – Tumšupe – Aņķi –
Mālpils – Ķeipene – Taurupe – Ērgļi –
Jumurda – Lautere – Madona – Barkava –
Saulgriezes – Stirniene – Sīļuklans – Galēni
– Riebiņi – Aizkalne – Aglona, un kājām
kopā nogājām 290 km.
Svētceļojumā
katru
dienu
klausījāmies kādu Svēto Rakstu fragmentu

Iziešana no Vecrīgas

no lasījuma un pārdomājām vienu konkrētu
tēmu. Pirmajā svētceļojuma dienā mums
bija “iepazīšanās” tēma, pēc tam nākamajās
dienās – “aizsardzība”, “aicinājums’,
“uzticēšanās”, “dzīvība”, “evaņģelizācija”,
“godība grūtībās”, “mīlestība”, “piedošana”,
“ticība šaubās”, “pateicība”, “dziedināšana”
un “brīvība”. Ik dienas izdzīvojām konkrētu
tēmu gan lekcijās, gan klusumā pārdomājot
Svētos Rakstus, un dalījāmies ar savām
domām ar pārējiem grupiņas locekļiem.
Svētceļojuma laikā mūs apmeklēja Svētā
Jēkaba katedrāles diakons Gunārs un
priesteris Valters Vārpsalietis. Man ļoti
patika
priestera
Valtera
uzruna
svētceļniekiem par Debesu valstību, kas ir
pielīdzināma dārgai pērlei, kuru atradis,
tirgotājs pārdeva visu, kas tam bija, lai
iegūtu to, un novēlēja mums iet, meklēt un
atrast šo Debesu valstību, vienīgo dārgo
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pērli. Tas man lika aizdomāties par to,
kāpēc es eju svētceļojumā un es sapratu, ka

Atpūta un konference

ejot svētceļojumā, es meklēju Dievu un eju
uz Debesu valstību.
Svētceļojumā katru dienu kopīgi
slavējām Dievu, ļoti iedvesmoja mūziķa
Kaspara Ezeriņa un viņa draugu mūzika un
dziedāšana. Īpaši atmiņā palika slavēšanas
naktis baznīcās. Dieva slavēšana palīdz
mums pacelties pāri mūsu ikdienišķai dzīvei
un sajust Dieva mīlestību. Svētceļojumā
mums bija arī nakts adorācija Vissvētākā
Sakramenta priekšā baznīcā.
Aglonā svētceļnieku prezentācijā
rādījām
priekšnesumu
par
mūsu
svētceļojuma tēmu – “Lācar, nāc ārā”, mūsu
grupiņa pati sacerēja dziesmu, ar kuru
uzstājāmies, un kas daudziem ļoti patika.
Šis svētceļojums priekš manis bija
ļoti īpašs, jo tas bija ļoti labi noorganizēts
un pārdomāts. Mūsu svētceļojuma maršruts
bija izplānots pa klusākiem ceļiem, kur
mums netraucēja mašīnas un mēs varējām
izbaudīt Latvijas dabu un pārdomāt Svētos
Rakstus. Man šajā svētceļojumā bija viegli
iet, nebija lielas grūtības vai šķēršļi,
salīdzinot ar iepriekšējiem svētceļojumiem,
pat tulznu gandrīz nebija. Tikai pēc daţiem
garākiem ceļa gabaliem naktī sāpēja kājas,
ka nevarēju pakustēties, bet es par to
neuztraucos.
Svētceļojums mani atjaunoja un
pārveidoja. Izejot no Rīgas, es jutos
nogurusi, prāts un visas domas bija par
darbu, bet pēc svētceļojuma es atvēros

citiem cilvēkiem, visi mani pārdzīvojumi
pārgāja, domas noskaidrojās, sirdī ieplūda
liels prieks un miers. Mūsu svētceļojuma
grupiņā
bija
ļoti
sirsnīgi
cilvēki,
svētceļojuma laikā mēs dalījāmies ar savām
domām,
nebaidījāmies
atklāt
savus
pārdzīvojumus viens otram, iemācījāmies
uzklausīt otru, kļuvām atsaucīgi viens
otram, ieguvām daudz draugu un
piedzīvojām īstu “svēto sadraudzību”.
Pirmo reizi izjutu tādu sajūtu, kad var brīvi
izteikt savas domas, sajūtas un tevi
uzklausa, saprot, atbalsta, palīdz, un to pašu
jutu arī pret citiem. Tā ir patiesa kristiešu
draudzība, ko es novēlu visiem.
Anita Adijāne

VIĽŠ UN ES
Par cik man vienmēr ir interesējis viss
noslēpumainais un mistiskais šajā pasaulē,
jau agrā bērnībā, atceros filmas par Dievu.
Tas man šķita ļoti interesanti, jo zināju, ka
esmu kristīts un mani vecvecāki,
vecvecvecāki ir ļoti ticīgi cilvēki. Diemţēl
vecāki nebija tik runātīgi par šo tēmu, viņi
tikai īsi apstiprināja: "Jā, Dievs ir!" Tā nu es
bērns būdams pats savā galvā uzbūru ainu,
kāds tas mistiskais Dievs izskatās un no
kurienes ir radies. Pienāca pusaudţu gadi,
protams, šeit vairs nebija laika ne Dievam,
ne vispār domām par kādām augstākiem
spēkiem. Līdz ar to mana ziņkārība apsīka
līdz
nullei. Mūsu ģimene
parasti
Ziemassvētkos satiekas un dodas uz
baznīcu, bet es pusaudzis būdams vienmēr
paliku mājās, jo uzskatīju, ka tas ir muļķīgi,
jo Dieva nav, un ja ir, tad parādiet man viņu,
tikai tad es ticēšu. Šādiem tekstiem es katrus
Ziemassvētkus visiem paziņoju savu nostāju
un jutos dikti varonīgs par saviem vārdiem.
Diemţēl, šajā brīdī vecvecāki, krustmāte,
kuri ir īsti kristieši, nespēja man neko
izskaidrot, paskaidrot, bet vienkārši
noklausījās manī un atļāva palikt mājās
kamēr pārējie apmeklē dievkalpojumu.
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Gadiem ejot, pamazām pieņemoties
prāta briedumam, sāku aizdomāties par
Dievu. Ne ar vienu Dieva jautājumu
neapspriedu, to turēju pie sevis. Par Dievu
sāku aizdomāties daţādu notikumu iespaidā,
kuru iznākums būtu ļoti bēdīgs, iespējams
letāls, jo ļoti patīk automašīnas un ātra
braukšana, studenta gados ballītes un
braukšana reibuma stāvoklī, bet, par laimi,
Dievs man vienmēr ir bijis un ir blakus.
Sākoties pirmajām darba gaitām un
pievēršoties savas dzīves sakārtošanai, atkal
nonācu pie Dieva noliegšanas, jo darbs
nebija tāds kā "citam", alga nebija tāda kā
"citam" galu galā esmu neveiksminieks, es
nodomāju. Tad iešāvās prātā vēl ģeniālāka
ideja: "Dievs pie visa ir vainīgs"! Protams,
visvieglāk taču ir meklēt un vainot citus
savās bēdās, neveiksmēs nevis vainot pats
sevi, lūgties par savām neveiksmēm un
bēdām. Iepazīstoties ar savu līgavu un esot
kopā jau pāris gadus, ik pa laikam pacēlām
Dieva jautājumu. Šeit jāsaka paldies manai
līgavai, par izcilo paskaidrošanas māku un
pacietību, tad kad es atkal pie kādām
neveiksmēm skaļi teicu: "Kāpēc man tā
neveicas - Dievs vainīgs"! Laikam ejot vairs
skaļi šādu apgalvojumu neizmantoju, jo
sapratu, ka iespējams daţiem mums ceļš pie
Dieva ir caur purviem un nātrēm brienams,
tikai daţiem viņš sākas uzreiz naudas
kaudzēs (kas varbūt nav tā medusmaize),
bet ja tev tā nav, tātad tev šajā pasaulē ir
citas, svarīgākas lietas jāpadara, kā tikai
domāt, kur un kā tērēt naudu.
Kad mūsu laulību datums bija jau
diezgan tuvu, nolēmām, ka vēlamies
laulāties Dieva priekšā, tas mums ir svarīgi,
mēs darīsim visu, lai to realizētu. Pēc
priestera ieteikuma bijām nonākuši pie
diakona Gunāra. No sākuma man šķita, ka
tas būs grūti, vairākus mēnešus katru
svētdienu veltīt skolai, un kas gan tur varētu
būt interesants? ... es Jums varu atbildēt, ka
viss bija interesants, uz katru nodarbību gāju
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ar interesi un ziņkāri, ar tādu harizmu un
pasniegšanas māku un atdevi kā diakonam
Gunāram, būtu grēks izlaist kaut vienu
svētdienas skolas nodarbību. Beidzot man ir
saprotošā valodā paskaidrojis, izstāstījis un
licis izprast - kas ir Dievs. Un pēc šīs
zināšanu iegūšanas un izpratnes sirdī ir tāda
viegluma sajūta, jo beidzot es tiešām zinu,
kas ir Dievs un saviem bērniem mācēšu
atbildēt uz jautājumu, ja tāds radīsies:
"parādi man Dievu, es gribu viņu redzēt, tad
es ticēšu". Tā kā manas alkas pēc
noslēpumu izzināšanas ir ļoti lielas, Dieva
noslēpumu centīšos izzināt arī turpmāk.

SVĒTDIENAS SKOLAS
NODARBĪBAS
uzsākas 1. oktobrī
svētdien plkst. 13.15
SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Visi laipni aicināti, kas vēlas tapt
⸭ kristīti
⸭ pieņemt pirmo Svēto Komūniju
(iet pie dievgalda)
⸭ laulāties
⸭ iepazīt vai padziļināt Katoliskās
Baznīcas ticības mācības pamatus
Aicināti skolas vecuma bērni,
jaunieši un pieaugušie
visās vecuma grupās

CAUR MARIJU PIE KRISTUS
Māte, caur Tevi esam nākuši pie Tava
Dēla. Tu viņu ieņēmi, iznēsāji, dzemdēji un
pavadīji dzīvē, lai dotu viņu mums. Tāpat
arī lai parādītu, kā cilvēks var saprast viņu,
savu dzīvi var ietvert Tava Dēla dzīvē,
saņemot to no viņa. Lai dāvātu mums viņa
bērnību, mājās ar tevi pavadītos gadus, viņa
publisko dzīvi un ciešanu stundu. Katrā viņa
dzīves etapā tu biji tik ļoti iesaistīta, ka savā
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sirdī uztvēri visu viņa klātbūtni. Tomēr ne
savā, bet mūsu labā.
Ar savu piekrišanu tu tik pilnīgi
atdevies Tēvam, Dēlam un Garam, ka tieši
caur tevi Trīsvienīgais Dievs deva mūs
Dēlam. Tu mūs vadīji pie viņa, tomēr
vienmēr tik ļoti atradies Dievā, tik ļoti savā
misijā un savā piekrišanā esi vienīgi
vēlējusies piešķirt šo dāvanu, tomēr ne kā
sākotnējā devēja.
Tieši tāpēc tava piekrišana kļuva arī
par tavas pazemības dāvanu gan mums, gan
arī Dievam.
Šodien mēs vēlētos tevi lūgt pieņemt
savā piekrišanā visu, kas veido mūsu dzīves
– ne tikai tās priekus, bet arī upurus, vēl
iepriekš neizietos ceļus. Dari to tā, lai mēs
atkal nonāktu caur tevi pie tava Dēla;
lai caur tevi, kas tik labi zināji Dēla
gribas izpildes veidu, arī mēs no jauna tagad
pieņemtu visu, ko viņš mūsu labā nodomājis
Tēva gribā, lai tagad tas atjaunotos, jo tāda
ir viņa griba. Lai arī caur tevi mēs
atjaunotos gribā kopā ar tevi, pateicīgi, ka
visa tava darbība pilnībā notika viņa misijas
ietvaros.
Kad upura maksa pārsniedz mūsu
ieceres, kad to grūtāk panest, nekā
iedomājamies, tad vēlamies atcerēties, ka tu
bailēs neizvairījies no nekāda upura, un visu
darīji savas piekrišanas priekā. Mēs
vēlamies lūgt tavu aizbildniecību par mums
pie Tēva, tava Dēla un Gara, lai mums būtu
ļauts dzīvot tavā spēkā, caur tevi reāli
nonākt pie Dēla un darīt viņā to, ko tu esi
visu laiku darījusi viņa labā.
Kad redzi, Māte, savu eņģeli, tad
atceries, ka viņa parādīšanās apliecināja tev
šo ceļu. Lūdz viņu uzturēties ap mums ar
rūpēm mīlestībā uz tevi, kā tieši viņš rīkojās
1

tavā labā, lai aizlūgtu par mums, tāpat kā
viņš aizlūdza par tevi, un ar savu
parādīšanos deva tev spēku ticībā piekrist
visam.
Adriāna fon Špēra

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

KATEDRĀLES LŪGŠANU GRUPAS
Filoteja – otrdienās, Guna (26408249)
Filemona – svētdienās, Dzintars
(28620650)
Teofīla – trešdienās, Sandijs (29153925)
Sv. Ģimenes (ģimenēm) - Mareks
(26121134)
Pāvila – svētdienās, Esmeralda
(26179443)
Sv. Faustīnes – svētdienās, Juris
(29541739)
Svētīgās Terēzes no Kalkutas – otrdienās,
Arisa (26107411)
„Ex Animo” – pirmdienās, Linda
(28368192)
Sv. Kamila – slimnieku kalpotāju grupa,
Anna (25959377)
Šonštates Dievmātes lūgšanu grupa –
Sandra (20450755) mta.edu.lv@gmail.com
Ja vēlies pievienoties un iesaistīties - droši
zvani atbildīgajiem! Nāc mūsu pulkā!
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