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BĪSKAPU SINODES AIZSĀKUMIEM – 50
 1967. gada 29. septembrī aizsākās 

pēckoncila perioda pirmā kārtējā bīskapu 

sinode, kurā Baznīcu Latvijā pārstāvēja 
Rīgas arhidiecēzes un Liepājas diecēzes 

apustuliskais administrators, bīskaps 

Julijans Vaivods.  

Svētīgais Pāvils VI pirmajā uzrunā 
atgādināja, ka bīskapu sinode sanāk 

atbilstoši Vatikāna II koncila mērķim - 

stiprināt katoļticību, tās spēku un 
integritāti, tās attīstību un 

saskaľu attiecībā uz 

mācību un vēsturi. 

Ticības mācības uzticīga 
saglabāšana ir Baznīcas 

rūpes pēckoncila periodā. 

Ticības mantojumu 
apdraud tendences 

pieskaľoties vairāk 

laicīgai domāšanai, nekā sekot Baznīcas 
maģistērija normām. Ticība nozīmē 

pieľemt pestīšanas vēsti, kas nonākusi 

caur atklāsmi. Ticība ir noslēpumaina 

dāvana, kas rosina ar uzticību ľemt dalību 
Dieva aizsāktā dialogā ar cilvēka dvēseli. 

Būtu jāpiedzīvo ar prieku ticības harizma, 

jānovērtē tās uzliktie pienākumi.  
Bīskapu sinode ir jauns organisms, 

kas sekmē Baznīcas redzamu pārvaldi 

saiknē ar Vatikāna II koncilu. Tā veicina 
ciešāku sadraudzību starp bīskapiem ne 

tikai teorijā par bīskapu kārtu, bet arī 

praktiskā bīskapu darbības jomā. Kristus 

mīlestība jaunā veidā izpauţas jaunā 
iestādījumā, kas ir bīskapu sinode.  

Sekojošās dienas uzrunā pāvests 

vairāk runāja par bīskapu sinodes 

nolūkiem veicināt vienotību un solidaritāti 
katoliskajā hierarhijā un Baznīcas 

pastorālajā vadībā. Bīskapu sinode 

palīdzētu, atbalstītu un dotu padomu 
pāvestam viľa 

apustuliskajā kalpošanā. 

Bīskapu sinode pauţ 

koncila uztveri un 
darbības metodi, lai gan 

sastāvā, pilnvarās un 

nolūkos atšķiras no 
koncila. Bīskapu loma 

sinodē ir ar konsultatīvu 

raksturu, tomēr ir ļoti svarīga Romas 
pāvestam. Tā dod iespēju apmainīties ar 

informāciju un praktisko pieredzi par 

dzīvi Baznīcā un akūtām viľas 

problēmām.  
Pāvests izcēla trīs aktualitātes. 

Vispirms Baznīcas brīvības nozīmi, lai 

cilvēki varētu brīvi apliecināt savu ticību; 
otrkārt, sinodes iespaidu uz kristiešu 

vienotības un lielākas kopības iespējām; 

treškārt, globālā miera un saskaľas 
veicināšanu.   
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Svētdiena, 24. septembris 

Parastā liturģiskā laikposma  

25. svētdiena 

Sv. apustuļa un evaľģēlista Mateja 

svētku dienas svinības. Draudzes svētki. 

Vissv. Sakramenta adorācija 

8.00 Svētā Mise par draudzi, un ―Svētais 
Dievs‖ 

9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas skolas 

telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise par Kraiľu 
ģimenes mirušajiem,  un „Dievs mēs Tevi 

slavējam‖ 

15.00 Svētā Mise (bērniem) par 
+Zigmundu Puriľu 

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise par + Arvīdu Vīgantu 

Pirmdiena, 25. septembris 

8.00 Svētā Mise 

Otrdiena, 26. septembris 

8.00 Svētā Mise 

10.00 Pašvaldības policijas policistu 

zvēresta nodošana 
15.30-17.30 Grēksūdze 

19.00 Svētā Mise slimnīcā „Biķernieki‖ 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas 
telpās 

Trešdiena, 27. septembris 

Sv. Vincents no Paulas, priesteris, 

piemiľas diena 

8.00 Svētā Mise 

Ceturtdiena, 28. septembris 

8.00 Svētā Mise 

18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem) 

Piektdiena, 29. septembris 

SV. ERCEĽĢEĻI MIĶELIS, 

GABRIĒLS UN RAFAĒLS, svētki 

8.00 Svētā Mise 

Sestdiena, 30. septembris 

Sv. Hieronīms, priesteris un Baznīcas 

doktors, piemiľas diena 

8.00 Svētā Mise 

UZSĀKAS ROŢUKROĽA MĒNESIS 

Svētdiena, 1. oktobris 

Parastā liturģiskā laikposma  

26. svētdiena 

Vissv. Jēzus Sirds godināšana  

Vissv. Sakramenta adorācija 

8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖ 

9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas skolas t. 
11.00 Galvenā Svētā Mise un Jēzus Sirds  

dievkalpojums. Svētlietu pasvētīšana 

13.15 Svētdienas skolas sākums katedrālē 

15.00 Svētā Mise (bērniem) 
18.00 Roţukronis 

18.30 Svētā Mise 

Pirmdiena, 2. oktobris 

Sv. Sargeľģeļi, piemiľas diena 

8.00 Svētā Mise. Roţukronis  

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, 3. oktobris 

8.00 Svētā Mise par + Regīnu Ratnieci 
Roţukronis 

11.00 Svētā Mise pansionātā „Gaiļezers‖  

15.30-17.30 Grēksūdze 

Trešdiena, 4. oktobris 

Sv. Francisks no Asīzes, piemiľas diena 

8.00 Svētā Mise. Roţukronis 

Ceturtdiena, 5. oktobris 

8.00 Svētā Mise. Roţukronis 

Raţas svētku dievkalpojums –  

Pateicība par Dieva dāvātajām rudens 
veltēm un dienišķo maizi 

 18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem). Piedalās 
kustības „Pro Sanctitate‖ ansamblis 

Piektdiena, 6. oktobris 

Vissv. Jēzus Sirds godināšana 

8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds  

dievkalpojums un Roţukronis 

Sestdiena, 7. oktobris 

V.J.Marija, Rožukroľa Karaliene, 

piemiľas diena. J. Marijas godināšana 

8.00 Svētā Mise. Roţukronis un veltīšanās 

Dievmātei  

Svētdiena, 8. oktobris 

Parastā liturģiskā laikposma  

27. svētdiena 

8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖ 
9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas sk.t. 

11.00 Galvenā Svētā Mise  

13.15 Svētdienas Skola 
15.00 Svētā Mise (bērniem) 

18.00 Roţukronis 

18.30 Svētā Mise 
 

BĪSKAPU SINODES 

AIZSĀKUMIEM – 50 

(turpinājums no 1. lpp) 

Pirmā kārtējā bīskapu sinode 

noslēdzās 1967. gada 29. oktobrī. Līdz 

2015. gadam notikušas 15 šādas 
sanākšanas. Bez tam ir bijušas trīs 

ārkārtas rakstura bīskapu sinodes un 

desmit speciālas sinodes, kas būtu veltītas 
atsevišķām valstīm vai kontinentiem. 

Nākošā kārtējā bīskapu sinode 

plānota 2018. gada oktobrī. Tā būs veltīta 
jauniešiem un aicinājumu izšķiršanai.  

Novērtēsim šo sinodālo procesu 

Baznīcā un iesaistīsimies tajā ar saviem 

priekšlikumiem, ieteikumiem, kā arī 
dalīšanos kristīgajā dzīvē un kalpošanā. 

FRANCISCO SUÁREZS 

 Francisco Suárezs (1548. – 
1617.g.), kura nāves 400 gadus atzīmējam 

pirmdien, 25. septembrī, ir ietekmīgs 

filosofs un otrās sholastikas jeb agrīnās 
modernās sholastikas teologs. Šo 

sholastisko periodu raksturo filosofisku un 

teoloģisku jautājumu atkal aktualizēšana 

16. un 17. gadsimtā, balstoties uz 
tradīciju, ko veidojuši: Akvīnietis, Duns 

Skots un citi viduslaiku sholastiķi. Viľš ir 

dzimis Granadā un par viľa bērnību nav 
daudz informācijas. Sākotnēji iestājas 

Salamankas universitātē un studē 

jurisprudenci. Sešpadsmit gadu vecumā 

iestājas jezuītu ordenī un uzsāk savu 
garīgo formāciju. Pēc pirmajiem 

solījumiem Suarezam bija jāuzsāk 

teoloģijas studijas, no kurām viľš 
sākotnēji bija gatavs pat atteikties, jo 

nespēja nokārtot iestājeksāmenus. Vien ar 

trešo piegājienu viľam tas izdevās. 
Neviens negaidīja, ka no viľa sanāks 
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intelektuālis, bet pēc iekļūšanas fakultātē 

un studiju uzsākšanas viss mainījās. 

Kaut arī Suarezs visplašāk ir 
pazīstams ar savu sistemātisko 

apkopojumu par bez maz vai visu zināmo 

un aplūkoto filosofijā (jo īpaši metafizikā) 
līdz pat viľa laikam, nedrīkst mazvērtēt 

viľa paša ieguldījumu, oriģinalitāti un 

dziļumu. 
Suareza izcilību 

pierāda ietekme, 

ko viľš ir spējis 

atstāt uz tik 
izciliem un 

savstārpēji laikā 

šķirtiem 
diţgariem, kā 

Leibnicu, 

H.Grociju, F. S. 
Pufendorfu,  

Šopenhaueru un 

Heidegeru. Visi 

šie diţgari kādā no saviem darbiem ir 
atsaukušies uz Suarezu un atzinuši viľu 

par iedvesmas avotu. Piemēram, Grocijs, 

runājot par Suarezu kā teologu un filosofu 
ar plašām un dziļām zināšanām, raksta, 

ka: viņam nav neviena līdzvērtīga. (Sal. 

Grotius, Letter of 15 October, 1633; 2001: 

194). 
Uzskaitīt un izvērst šeit Suareza 

paustās idejas būtu lieki, jo tas prasītu no 

lasītāja filosofiskas un teoloģiskas 
zināšanas. Tādēļ uzskaitīšu idejiskos 

darba laukus, kuros Suarezs ir darbojies, 

lai šo jautājumu interesenti zinātu, ka var 
vērsties pie Suareza pēc palīdzības un 

padoma sevis interesējošā jautājumā. 

Suarezs aktīvi darbojies 

metafizikas laukā, kuru pats uzskatījis par 
īstās būtības un eksistences pētošo zinātni. 

Padziļināti pievērsies jautājumiem par 

universālijām (vispārējiem un abstraktiem 

jēdzieniem). Ne visos jautājumos piekrīt 

Akvīnietim un daţos pat oponē, tas šo 

autoru dara par oriģinālu domātāju. 
Teoloģijā aktīvi aizstāvējis cita 

slavena jezuīta L. Mollīna teoloģiju, kas 

nodarbojās ar jautājumiem par Dieva 
viszināšanu un iepriekš nolemtību, 

aktuālo ţēlastību un cilvēka brīvību. Par 

šiem jautājumiem norisinājās aktīvas un 
pat asas teoloģiskas diskusijas starp 

dominikāľiem un jezuītiem. Suarezs ir 

devis lielu ieguldījumu kongruisma 

(teoloģiskā mācība, kas samierina cilvēka 
brīvību ar Dieva Zināšanām, Gribu un 

ţēlastību) attīstībā un nostiprināšanā 

katoliskās teoloģijas tradīcijā. 
Politiskajā filosofijā Suarezs 

aplūko dabiskā un pozitīvā likuma 

attiecības, kā arī pauţ pārliecību par to, ka 
ikviena leģislatīvā un cilvēciskā (piem. 

vecāku) vara pašos pamatos sakľojas 

Dieva Varā un Autoritātē. Ikviens likums 

savu spēku un autoritāti gūst no Dieva 
mūţīgā Likuma, kuram cilvēks tiecas 

dabiski paklausīt, piem., pēc labā ir 

jātiecas un no ļaunā ir jāizvairās. Suarezs 
stājās pretī sociālā līguma teorijai, kuru 

aizstāvēja Dţ. Loks un T. Hobs. Cilvēku 

sociālo raksturu Suarezs pamato ar 

dievišķu izcelsmi, proti, Dievs cilvēku 
dabā ir ielicis vēlmi pēc kopības, bet, kad 

cilvēki sanāk kopā un izveido valsti ar 

likumiem, tad valsts pati par sevi ir 
cilvēciskas nevis Dievišķas izcelsmes. Šī 

ideja bija/ir ļoti svarīga, jo uzsvēra, ka 

valstij nav absolūta vara pār cilvēkiem, 
vēl jo vairāk, ka pašai valstij ir pienākums 

pakļauties Dieva Likumiem. 

Suarezs bija un ir izcils domātājs un 

iespējams pēdējais lielais Sholasts Eiropā, 
kura ietekme vijas cauri visiem 

gadsimtiem līdz pat mūsdienām. 

Diakons Kristaps Oliņš  
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PĀRDOMAS PAR 

SVĒTDIENAS SKOLU 
 Līdz šim par Svētdienas skolām kā 

tādām biju dzirdējusi attālināti, no 
daţādiem cilvēkiem, kuriem bija atšķirīgi 

iespaidi, pieredze, kā arī mērķi skolas 

apmeklēšanai.  
Par Svētdienas skolu Svētā Jēkaba 

katedrālē uzzināju no sava drauga un viľa 

mammas, kas arī pirms neilga laika bija 

absolvējuši šo skolu. Viľi abi man stāstīja 
ar sajūsmā mirdzošām acīm par skolā 

pavadīto laiku, diakonu Gunāru, kurš 

iedvesmoja ar saviem stāstiem par Dievu 
un citām svarīgām lietām. Uzzināju, ka 

14. februārī sākas pavasara grupas 

nodarbības un šajā dienā — Svētā 

Valentīna dienā — biju uz pirmo 
nodarbību. 

Jau pati pirmā tikšanās ar diakonu 

katedrāles priekštelpā bija pārpildīta ar 
pozitīvām emocijām, smiekliem un 

patiesu prieku. Lai arī ārā bija patiesi 

auksts, diakona stāsts par vēsturiskiem 
jautājumiem likās interesants, un tad jau 

vairs aukstums nebija par traucēkli, lai 

sarkaniem deguniem klausītos... 

Laikam ejot, apgūstot arvien jaunas 
zināšanas reliģijas jomā, gan uzklausot 

Svētdienas skolas biedru stāstus, pieredzi, 

gan arī diakonu Gunāru, kurš ar savu 
personību, pieredzi un plašajām 

zināšanām patiesi aizrāva, bija sajūta, ka 

es garīgi pilnveidojos, kļūstu arvien 
bagātāka un katru svētdienu gaidu ar 

nepacietību, lai atkal un atkal dotos uz 

nodarbībām. 

Pēdējā nodarbībā, kad sapratu, ka šī 
tiešām ir pēdējā nodarbība ar cilvēkiem, 

ar kuriem tikos pēdējos četrus mēnešus, 

kļuva pavisam skumji. It kā būtu beidzies 
kāds brīnumains posms manā dzīvē, un 

kuram ir milzīga nozīme manā turpmākajā 

dzīvē! 

Svētdienas skolā esmu uzzinājusi 
daudz ko jaunu, saľēmusi atbildes uz 

vairākiem jautājumiem, uz kuriem, 

iespējams, vairs nebiju cerēju atbildēt, kā 
arī bagātinājusies, kļuvusi daudz, daudz 

labāka gan domās, gan darbos. Vēlos 

pateikties tiem cilvēkiem, kuriem 
pateicoties nokļuvu Svētdienas skolā, 

diakonam Gunāram par tiešām 

fantastiskajām svētdienām, kā arī Dievam, 

bez kura palīdzības un līdzdalības tas viss 
nebūtu noticis! 

*     *     * 
Uzsāku mācības svētdienas skolā, jo 

vēlējos nokristīties. 

Mācības likās interesantas, jāatzīst, 

ka katru svētdienu nācu ar lielu interesi, jo 
pēc svētdienas skolas guvu iekšēju mieru. 

Nemāku pateikt, kas tieši deva šo mieru, 

bet man gribējās nākt. Ar interesi 
klausījos diakona Gunāra stāstītās tēmas, 

jo patiesībā reti kurš no mums visiem zina 

reliģijas vēsturi, it sevišķi tie, kuri kristīti 

bērnībā. Tāpēc jāsaka, ka priecājos, ka 
nokristījos šajā vecumā, kad visu apzinos 

un saprotu, jo tas bija no manas brīvas 

gribas. 
Ļoti patika diakona Gunāra mācību 

pasniegšanas stils, jo, manuprāt, visi jutās 

brīvi un uzklausīti, ja bija vēlme izteikties, 
diakonam Gunāram piemīt lieliska 

humora izjūta. Jo ir svarīgi mācēt pasniegt 

mācību stundas, lai nebūtu garlaicīgi, lai 

spētu ieinteresēt un galvenokārt, visas 
lietas argumentēt ar piemēriem, par 

piemēriem diakons nevar sūdzēties, jo tie 

bija daudz un daţādi, gan no viľa 
personīgās dzīves, gan no iepriekšējām 

svētdienas skolu nodarbībām. 

Gribētu pateikt, ka svētdienas skola 
mainīja manu domāšanu par reliģiskām 
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lietām, mainīja uz pozitīvo pusi. Ļoti 

patīkams pārsteigums bija par lielo 

jauniešu skaitu, kuri apmeklēja 
nodarbības, tas nozīmē, ka, neskatoties uz 

mūsdienu moderno pasauli un vidi, kurā 

dzīvojam, ir lietas, kuras jauniešiem ir 
svarīgas un priecē, ka viena no tām ir 

baznīca.  

Ļoti patika, ka diakons Gunārs 
stāstot par atsevišķām lietām, piemēram, 

par desmit baušļiem, viľš stāsta, kā būtu 

jābūt un pēc kā būtu jātiecas, bet nevienu 

nenosoda, ja tā nav. Tas nozīmē, ka mums 
katram ir parādīts ―ceļš‖ pa kuru iet, bet 

vai mēs izvēlamies pareizo ceļu, tas ir 

mūsu rokās. Jo ikvienam no mums ir savi 
grēki, bet ir svarīgi tos apzināties un 

noţēlot, ir svarīgi virzīties pa pareizo ceļu. 

Es ieteiktu ikvienam iziet svētdienas 
skolu, lai papildinātu savas zināšanas, 

atrastu savu mieru un labi pavadītu laiku.  

DIAKONA GUNĀRA 

KALPOŠANAI KATEDRĀLĒ – 35 
 Trešdien, 4. oktobrī diakons 

Gunārs svin 35 gadus savā kalpošanā 
katedrālē. Svētku ietvaros sveicienus sūta 

viens no kādreizējiem svētdienas skolas 

studentiem.  
Tas ir liels gods un skaista iespēja 

savirknēt sirds domas un uzlikt uz papīra, 

kuras man raisās domājot par šo tik ļoti 
diţo un izcilo personību. Un ne velti es 

varu tik drosmīgi apgalvot, jo pateicoties 

Gunāram  es esmu tas, kas esmu. Tā būs 

īsa liecība par to kā, labs Dieva darba rīks 
spēj glābt, uzrunāt un uzlikt uz pareizā 

ceļa vienu pazudušu avi. 

Dzirdot diakonu savās slavenajās 
svētdienskolas nodarbībās, jau pirmajā 

mirklī pārľēma sajūta, ka esmu beidzot 

mājās, drošās rokās, esmu atradis to, pēc 

kā neapzināti patiesībā vienmēr esmu 
ilgojies. Pēc pirmās lekcijas piegāju 

viľam klāt un biju gatavs no sirds viľu 

apskaut, bet nokautrējos un iztiku ar 
sajūsmas pilnu rokas spiedienu. No tās 

dienas, pilnīgi noteikti varu apgalvot, ka 

mana dzīve ir gājusi tikai un vienīgi uz 
augšu. 

Viľš man ir bijis blakus manās 

svarīgākajās dzīves izvēlēs - kā tēvs, 

draugs, garīgais tēvs, autoritāte, erudīts un 
intelekts ar izcilāko man zināmo  humora 

izjūtu. Tas laiks ko esmu pavadījis 

katedrāles ministrantu rindās pārveidoja 
mani, kā personību, jo diakona spēcīgā 

personība manī atklāja jaunus dziļumus 

par to kā skatīties uz lietām caur viľa 
redzes prizmu. Protams, bieţi tas bija arī 

nepatīkami, neciešami un skarbi, tomēr ar 

lielu mīlestību, jo viss ko diakons saka ir 

svēti pareizs un neapstrīdams. Laikam ejot 
esmu pieķēris sevi pie situācijām, kurās 

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 
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Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieki, 
kalpotāji un ticīgie sirsnīgi sveic 

diakonu Gunāru 35 gadu kalpošanas 
jubilejā, novēlot miesas un gara 
veselību, Svētā Gara gaismu un 
Dievmātes īpašu aizbildniecību.  

Ad multos annos! 
 

rīkojos un sprieţu kā diakons, jo esmu 

paľēmis no viľa visu to labo, ko viľš 

manī visu šo gadu laikā ir ielicis. Ar šo arī 
gribu pateikties Dievam, ka tieši caur 

diakona rokām un darba rīkiem, esmu 

atgriezies mājas un iesakľojies, kā jauns 
stādiľš Baznīcas skaistajos dārzos.  

Sandijs Volinskis 

PATEICOS SAVAM 

SARGEĽĢELIM  

(2. OKTOBRĪ) 

Mīļajam sargeľģelim ir slava, gods 

un pateicība, no Dieva gudrību man esi 

uzticējis! Lai slavēts Kungs par Jēzus lielo 
spēku, ko tev deva, lai sargeľģelis būtu 

mans līdzstrādnieks ar maigumu, ţēlastību 

un labvēlību. 

Pateicība Dievam, jo Dievs lika 
sargeľģeļiem kalpot mīlestības labā. Es 

pateicos sargeľģelim par pastāvīgo 

klātbūtni pie manis, par lielo Dieva 

labvēlību, paļāvību, padevību un 

aizsardzību. Dievs, dod man neatlaidību 

un mīlestību savam sargeľģelim ar 
uzticību kalpot. 

Sargeľģelis redz Dieva Tēva vaigu, 

un dāvā man lūgšanas, es visu uzticu 
sargeľģelim.  

Ej pa priekšu, ej aiz manis un vadi 

mani, sargā un iedvesmo mani, palīdzi 
man iepazīt Dieva vaigu un Viľa gribu. 

Mans sargeľģeli, palīdzi kalpot jebkuros 

apstākļos ar baloţa vienkāršību un čūskas 

gudrību. Sargeľģeli, sargā mani no sātana, 
velna un ļauno garu uzbrukumiem.  

Palīdzi man pretoties visiem 

kārdinājumiem pret ticību, paļāvību uz 
Dieva apredzību, pazemību, šķīstību un 

mīlestību arī uz mūsu brāļiem un māsām. 

Mīļais sargeľģeli, šķīstī manu atmiľu, 
palīdzi sargāties no nesavaldīšanās ar 

bīstamām domām, jūtām, kārdinājumiem, 

maldiem, no ļauno garu iedvesmām, kuri 

cenšas izkropļot 
mūsu spriedumus 

un iemidzināt 

sirdsapziľu, rada 
lielus maldus no 

īstās patiesības, 

no labā ved uz 

ļaunu.  
Atbrīvo 

mūs no 

satraukuma, 
izklaidības un 

slinkuma gara.  

Dieva apredzībā apgaismo un šķīstī mani, 
dari spēcīgu prātu, sargi no netikumiem, 

kas notiek visā pasaulē garīgi, fiziski un 

morāli, ko nodara ļaunums. Kunga eľģeli, 

esi labvēlīgs cīnīties ar mani kopā. Lai es 
dzīvotu mierā un kalpotu Dievam par 

godu. Caur Jēzu Kristu, mūsu mīļoto 

Kungu un Pestītāju. Amen. 
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KATEDRĀLES JAUNIEŠU 

AKTIVITĀTES 

Katru ceturtdienu jauniešu Svētā Mise 

plkst. 19.00.  
Katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā 

kalpošana Gaiļezera slimnīcā no 16.30 

sadarbībā ar Marijas leģionu. Svētā Mise  

19.00. Pieteikties pie Annas (25959377). 

Katra mēneša otrajā otrdienā kalpošana 

Onkoloģijas centrā no 16.30 sadarbībā ar 

Marijas leģionu. Svētā Mise 19.00. 

Pieteikties pie Annas (25959377). 

Adorācija Vecrīgas kapelā (blakus 

Saeimai) katra mēneša 1. un 3. svētdienā. 
Atbildīgā – Māra (27026239).  
Slavēšana ar „Ex Animo & Draugiem” 
Katra mēneša trešajā ceturtdienā pēc jauniešu 

Svētās Mises Sv. Jēkaba katedrālē. 

Informācijai sekot līdzi katedrāles ziľojumu 

dēlī un sociālajos tīklos.  

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 kopiena - info: 

varaviksnesplus@gmail.com  

Ja vēlies pievienoties un iesaistīties – droši 

zvani atbildīgajiem! Nāc mūsu pulkā! 
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Svētceļojums uz Vatikānu 

Kājām no sv. Jēkaba katedrāles 

2018.g. pavasarī - vasarā  

(apmēram 3 - 4 mēneši) 

Vajadzīga automašīna, vēlams ar 

šoferi -  īpašnieku, svētceļnieku 

mantu līdzi vešanai. 

Pieteikties pie Vladimira (Valda)  

tālr. 26568444 

Ražas svētki 

5.oktobrī- ceturtdien 

Plkst. 19.00 Sv. Jēkaba katedrālē 

Svētā Mise  

pateicība Dievam par novākto ražu! 

 
Lūdzam atnest uz katedrāli rudens 

veltes, un nodot dežurantei 
no 1.  oktobra (svētdiena) 

līdz 4. oktobrim (trešdiena), 
laikā no plkst. 7.00 līdz 13.00 un  

14.30 līdz 18.00 PALDIES! 
Visi mīļi aicināti! 


