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FATIMA UN ROŢUKRONIS
Svinot Dievmātes parādīšanos
Fatimā pirms 100 gadiem, oktobra mēnesī
jo īpaši novērtēsim roţukroņa lūgšanas
nozīmi.
Pēc
Svētās
Euharistijas
roţukronis ir tas, kas pēc Jaunavas
Marijas norādēm var vislabāk pasargāt un
padziļināt ticību dvēselēs, pret ko ļoti
uzstājas ļaunais gars. Viņa postījumi lieli,
tādēļ neatlaidīgi jāstrādā, lai
atkal
atjaunotos
un
nostiprinātos lūgšanas gars
dvēselēs. Patiešām, vienīgi
lūgšana ir tā, kas ved cilvēku
tuvāk
Dievam.
Caur
lūgšanām Dievs mums sūta
savas
ţēlastības,
dod
gaismu, kā arī spēku
pārvarēt grūtus kārdinājumus.
Ar
lūgšanām
iespējams atrisināt šķietami
neatrisināmas problēmas.
Fatimas notikumu aculieciniece
Lūcija atzīst: „Diemţēl tikai nedaudzi
piedalās sv. Misē katru dienu, saņemot
dvēseles barību Vissvētākajā Sakramentā.
Tāpēc roţukronis kļūst nepieciešams. Ja
cilvēki nelūdzas roţukroni, kā tad viņi
lūdzas? Kādas lūgšanas viņi lieto? Un bez
lūgšanām, kā cilvēks var tikt atpestīts? Es
gribu iet vēl tālāk, sacīdama, ka pat tiem,
kas piedalās sv. Misē, jālūdzas roţukronis,

lai viņi saglabātu ticību, cerību un
mīlestību. Roţukronis ir liturģijas balsts,
jo tas ik dienas atgādina dvēselēm
atpestīšanas
galvenos
noslēpumus.
Roţukronis vispirms izveido saikni ar
Vissv. Trīsvienību. Stāvēdami tuvu
Marijai, mēs esam pie pirmā dzīvā Svētās
Trīsvienības tempļa, un pasludināšanas
brīdī notiek šī noslēpuma
pirmā atklāsme cilvēkam:
Tēvs apēno Jaunavu Mariju,
Svētais Gars nolaiţas pār
viņu, un viņā Dievs Dēls
kļūst par Cilvēku. Marija ir
pirmais tabernākuls, kurā
Dieva Vārds top Miesa,
pirmā monstrance, no kuras
māj mums Pestītājs. Viņas
Bezvainīgā Sirdī un viņas
asinīs plūda pirmās Dieva un
cilvēka asinis. Viņas krūtis un viņas rokas
bija pirmais altāris, uz kura Dievs
vispirms rādīja savu Dēlu, lai viņu
pielūgtu, kā to darīja eņģeļi un ganiņi
pirmajos Ziemsvētkos, un austrumu
gudrie.
Lai tikai saskatām visu roţukronī
apslēpto skaistumu, lai tikai pārdomājam
par to, kā pienākas, tad patiešām
roţukronis kļūst vairāk par trinitāru nekā
mariānisku lūgšanu.
(turpinājums 3. lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 8. oktobris
Parastā liturģiskā laikposma
27. svētdiena

19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par + Annu
un + Ignatu Špakiem. Piedalās ansamblis
“Effata”

8.00 Svētā Mise par draudzi un “Svētais
Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. t.
11.00 Galvenā Svētā Mise par Kāpostu
ģimenes dzīvajiem un mirušajiem
13.15 Svētdienas Skola
15.00 Svētā Mise (bērniem) par Lipčigu
ģimeni
18.00 Roţukronis
18.30 Svētā Mise par Artūru Rozi Jumiķi

Piektdiena, 13. oktobris

Pirmdiena, 9. oktobris
8.00 Svētā Mise par Helēnu Jakušenoku
90. gadu jubilejā. Roţukronis

8.00 Svētā Mise par Kolīšu dzimtas
mūţībā aizgājušajiem. Jēzus Sirds litānija
un Roţukronis
Sestdiena, 14. oktobris
8.00 Svētā Mise. Roţukronis
12.00 Laulības. Inguns Ancāns un Lana
Vasiļjeva
Svētdiena, 15. oktobris
Parastā liturģiskā laikposma
28. svētdiena

8.00 Svētā Mise par Ereļu, Peltoniemu un
Pekutu ģimeņu mirušajiem. Roţukronis
15.30 - 17.30 Grēksūdze
18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās
19.00 Svētā Mise Onkoloģiskajā centrā
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas t.

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”
9.15 “Marijas leģions”
11.00 Galvenā Svētā Mise par Dţesiku
dzimšanas dienā
13.15 Svētdienas skola
15.00 Svētā Mise (bērniem) par +Anspoku
ģimenes mirušajiem
18.00 Roţukronis
18.30 Svētā Mise par + Gunāru Aldermani

Trešdiena, 11. oktobris

Pirmdiena, 16. oktobris

Otrdiena, 10. oktobris

8.00 Svētā Mise par Ivaru un Baibu
Roķiem. Roţukronis
Ceturtdiena, 12. oktobris
8.00 Svētā Mise par + Inesi Purmali.
Roţukronis
18.00 Euharistiskā adorācija

8.00 Svētā Mise par Annu Veinbergu
70.gadu jubilejā. Roţukronis
Otrdiena, 17. oktobris
Sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un
moceklis, piemiņas diena
8.00 Svētā Mise par + Lidiju Spēku.
Roţukronis

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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15.30 - 17.30 Grēksūdze
18.00 Svētā Mise adorācijas kapelā par
labdariem
18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telp.
Trešdiena, 18. oktobris
SV. EVAŅĢĒLISTS LŪKASS, svētki
8.00 Svētā Mise. Roţukronis
Ceturtdiena, 19. oktobris
8.00 Svētā Mise. Roţukronis
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par
+Edgaru Āboltiņu.
Piedalās ansamblis “Ex animo“. Slavēšana
Piektdiena, 20. oktobris
8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija un
Roţukronis
Sestdiena, 21. oktobris
8.00 Svētā Mise. Roţukronis
18.00 Svētā Mise - Dziedināšanas
dievkalpojums
Svētdiena, 22. oktobris
Parastā liturģiskā laikposma
29. svētdiena
8.00 Svētā Mise par draudzi un “Svētais
Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. t.
11.00 Galvenā Svētā Mise par Anuškānu
ģimenes mirušajiem
13.15 Svētdienas Skola
15.00 Svētā Mise (bērniem) par Vaivodu
un Vēveru ģimeņu mirušajiem
18.00 Roţukronis
18.30 Svētā Mise par + Valdi Lūri un
ģimenes mirušajiem
ŠODIEN ZIEDOJUMI TIEK VĀKTI
MISIJU ATBALSTAM
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FATIMA UN ROŢUKRONIS
(turpinājums no 1. lpp)
Es nezinu citu lūgšanu, kas būtu
pilnīgāka un Dievam patīkamāka,
lūdzoties Vissvētākā Sakramenta priekšā.
Meditējot par Mariju, viss virzās uz
Dievu: „Dieva Māte, Dzīvais templis,
Vārda iemiesojuma templis, lūdz Dievu
par mums grēciniekiem.”
Lūcija rakstīja: “Dievs dod mums
savas ţēlastības, kad mēs ar viņu vienojamies lūgšanās. Lūdzoties ticība tiek
padziļināta, cerība stiprināta un mīlestība
iedegta. Ţēl, ka nevaram ļoti cerēt, ka
daudzi piedalīsies ikdienas sv. Mises
upurī. Tomēr drīkstam cerēt, ka daudzi
lūgsies roţukroni, kas pasargā un pavairo
ticību, kas veido cilvēku saskaņā ar
roţukroņa
dekādēs
apcerētiem
noslēpumiem. Tas notiks pat ar tiem
cilvēkiem, kas neko daudz nedomās par
pārdabiskiem noslēpumiem; pat vienkāršs
šo noslēpumu atgādinājums ir ticības
dzirksteles, kas panāk, ka ticības uguns
neizdziest un tā atstāj lielāku iespēju
vienībai ar Dievu.”
Roţukroņa
atgādinājums
un
aicinājums ir Fatimas vēstījuma daļa, kuru
nedrīkstam
atstāt
nepildītu.
Šāds
roţukronis vairāk nekā jebkad vajadzīgs
pasaulei. Pret šādu lūgšanu cīnās ļaunais
gars. Neļausim Dieva un dvēseļu ienaidniekam uzvarēt.
Roţukroni
ieteic
Dievmāte un pāvesti, to ieteic kā spēcīgu
atpestīšanas ieroci. Cīnīsimies līdz
uzvarai. Mums ir varens cīņas ierocis, ar
ko katrs var cerēt uz uzvaru savā Dieva
noteiktajā misijā.
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ROKASSPIEDIENS
Dievkalpojums
noslēdzas,
garīdznieks stāv pie ārdurvīm vai pie
ieejas un sveic ticīgos. Ne tikai sauc
vārdā, bet arī sniedz roku sveicienam,
pateicībai, sadraudzībai un komunikācijai.
Tas ir izteikti koncentrēts saskarsmes un
satikšanās laiks, iespēja savas iekšējās
pasaules atvēršanai, īpaši pēc tam, kad
dzirdēts un sevī uzņemts gan sludinātais
Dieva Vārds, gan
Jēzus klātbūtne zem
maizes
zīmēm.
Kopīgam
dievkalpojumam
būtu jāizraisa dziļa
pārmaiņa
mūsu
dzīvē.
Dieva
Pirmajā oktobrī
godināšanā
iesaistītais cilvēks var paust pateicību,
sajūsmu,
prieku
par
saņemtajām
ţēlastībām, varbūt sprediķa dzirdētie vārdi
rosina kādu personīgu atziņu, varbūt
priesterim vai diakonam pienākas
atgādinājums vai aizrādījums patiesas
tuvākmīlestības gaisotnē.
Dievkalpojumos mēs izsakām un
dzirdam daudzus vārdus, kuri bieţi vien
satur distanci tā, ka nereti rodas iespaids,
ka ierastie rituāli un atbildes atskan
spontāni,
varbūt
pat
mehāniski.
Rokasspiediens ar garīdznieku atgādina,
ka kristīgā ticība būtiski ir saistīta ar mūsu
ķermenisko uzvedību, jo Dieva Dēls kļuva
miesa. Vārds guvis miesu Jēzū Kristū, bet
vārds vēlas skart visu cilvēku – miesā un
dvēselē – arī ar draudzes kopīgo lūgšanu
un upuri Dieva godam.
Kad garīdznieki sveicinās ar
ticīgajiem, tad atgādina, ka visas Baznīcas
locekļu kārtas ir vienotas cilvēka
svētdares centienos un Dieva goda

veicināšanā. Šī norise apliecina, ka
kristieši iet kopīgo morālās pārveides un
svētuma ceļu. Šis ceļš mijas cauri cilvēku
ikdienas priekiem un bēdām, veiksmēm
un vilšanās situācijām, slimībām un
panākumiem. Dievnamā tiekam stiprināti
gan ar Jēzus klātbūtni, gan arī klātesošo
savstarpējo sadraudzību un solidaritāti.
Mēs vēlamies skart Jēzus cietošo miesu
viņa sekotāju sāpīgajā pieredzē, tiecamies
ieskatīties
acīs
cilvēkiem,
kuri
dievkalpojumā
meklē patiesu cerību
kārdinājumos
uz
izmisumu, izturību
patiesā
mīlestībā
iepretī egoistiskām
tendencēm,
nesatricināmu ticību
Dieva
darbībai
ikdienas
laiku
zīmju
izpausmēs.
Rokasspiediens un vēlējuma vārdi palīdz
izturēt turpmāko dienu gaitās, apliecina
gatavību palīdzēt konkrētos ţēlsirdības
darbos, atgādina iespējas padziļināt
cilvēcīgo un kristīgo sadraudzību. Lai tad
šie ţesti un vārdi nekļūst par formālu
rituālu, bet par personīgu zīmi, ka esam
vienoti Jēzū Kristū un Dieva ţēlastība
patiesi mūs pavada.

SVĒTCEĻOJUMA LIECĪBA
Šogad devos svētceļojumā kopā ar
Svētā
Jēkaba
katedrāles
grupu,
pievienojos viņiem Madonā un kopā
nogāju nedēļu. Lai arī šis nebija mans
pirmais svētceļojums ar šo grupu, šis gads
man pašai bija īpašs. Šajā garajā ceļā
meklēju īpašu ţēlastību, piedošanu un
ceļu atpakaļ pie Dieva, ko gala rezultātā
arī ieguvu. Un Dievs man to deva caur
cilvēkiem šajā grupā, caur viņu draudzību,
mīlestību.

Nr. 19 (301) 2017. gada 8. oktobris

Pirmo reizi piedzīvoju tik daudz
Dieva slavēšanas, gan svētceļojuma
laikā, gan vispār savā dzīvē. Un varu
teikt, ka tā bija viena no lietām, kas man
patiesi bija vajadzīga – mūzika,
dziesmas, Dieva piepildījums, kas nāca

dziedot, paceļot rokas pret debesīm. Pēc
ilgiem laikiem es pati paņēmu rokās
ģitāru un dziedāju slavas dziesmas
Kungam.
Kas mani pārsteidza, bija jaunieši
un bērni, viņu degsme doties pie
Dievmāmiņas, izturība grūtībās un vēlme
doties uz priekšu. Jau vairākus gadus ejot
grupā, nebija tik daudz jauniešu un bērnu
kā šogad. Bet, ja grupu iedomājas kā
lielu ģimeni, mēs bijām viens otram kā
paraugs. Mums noteikti ir ko mācīties
vienam no otra – būt kā bērniem, lai
ieietu debesu valstībā, būt saprātīgiem,
iegūt dzīves pieredzi, lai ar to dalītos un
pilnveidotos. Mēs viens otram bijām ne
tikai draugs, brālis vai māsa, bet mēs
viens otram bijām Dieva atspulgs.
Es zinu, ka tas bija Dieva izkārtots
lēmums manā dzīvē, lai es dotos ar šo
grupu, piedzīvotu tās mīlestību un tieši ar
viņiem sasniegtu Dievmāmiņu, lai es
atkal sajustu sirdī Kunga gaismu,
siltumu, kas jau ilgi bija pazudis un ko ar
saviem spēkiem nespēju atgūt.
Zane Bondare
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KONTEMPLATĪVO
PERSONU VĒSTĪJUMS
Pirms 50 gadiem - 1967. gada
12. oktobrī (franču valodā) tika publicēts
kontemplatīvo personu vēstījums bīskapu
sinodei. To izstrādāja pazīstamais
trapistu mūks un rakstnieks Tomass
Mertons un daži citi Dievam veltīto
personu pārstāvji.
Bīskapu sinodei sanākot Romā,
mēs, kontemplatīvo mūku grupa,
jūtamies cieši vienoti ar mūsu bīskapiem
viņu pastorālās rūpēs. Jo īpaši mēs
domājam par daudzu kristiešu patreiz
piedzīvotām grūtībām attiecībā uz ticību
– grūtībām, kurās tie pat apšauba iespēju
sasniegt zināšanas par transcendento
Dievu, kas atklājies cilvēkiem.
Šajā situācijā liekas, ka mūsu
dzīves veids nostāda mūs stāvoklī, no
kura varam daţos vienkāršos vārdos
vērsties pie visiem.
Mēs nevēlamies ar mūsu klusumu
un vientulību attaisnoties, lai nekalpotu
brāļiem, īpaši tiem, kuri cīnās, lai
saglabātu vai atrastu ticību uz Jēzu
Kristu. Tāpēc kā dēli uzrunājam jūs, kas
esat liecinieki par šo ticību, dvēseļu
vadītāji un audzinātāji, lai jūs varētu
izspriest, kādā mērā mūsu vēsts varētu
būt noderīga Dieva tautai mūsdienu
pasaulē.
Niecīgas patiesi ir mūsu personīgās
iemaņas šādas liecības sniegšanai. Tomēr
mēs atļaujamies runāt vairāk mūsu dzīves
ceļa vārdā, nekā mūsu pašu vārdā.
Kontemplatīvā dzīve klosterī, no
vienas puses, ir vienkārši kristīgā dzīve,
taču šī kristīgā dzīve īstenota apstākļos,
kuri ir labvēlīgi Dieva „pieredzei.” To
varētu aprakstīt kā zināmu specializāciju
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attiecībās ar Dievu, kuru ietvaros varam
liecināt par šo lietu aspektu.
No
otras
puses,
ja
arī
kontemplatīva persona attālinās no
pasaules, tas nenozīmē, ka atstāj to vai
savus līdzcilvēkus. Viņš paliek pilnībā
sakņojies zemē, kurā ir dzimis, kuras
bagātības ir iemantojis, kuras rūpes un
ilgas ir centies pārņemt. Viņš no tās
attālinās, lai dedzīgāk atrastos pie
dievišķā avota, no kura izraisās pasauli
uz priekšu virzošie spēki, un lai šajā
gaismā saprastu cilvēces lielās ieceres.
Tieši
tuksnesī
dvēsele visbieţāk gūst
dziļākās
iedvesmas.
Tuksnesī Dievs veidoja
savu tautu. Tuksnesī viņš
atgrieza savu tautu pēc viņu
grēka, lai „viņu piesaistītu
un maigi uzrunātu” (Os 2:
14). Tuksnesī arī Kungs
Jēzus pēc uzvaras pār ļauno
garu pauda visu savu varu
un jau iepriekš atveidoja
savu Lieldienu uzvaru.
Katrā paaudzē Dieva
tautai noteikti jāiziet cauri līdzīgai
pieredzei, lai atjaunotos un „atkal
atdzimtu.” Kontemplatīva persona, kuras
aicinājums rosina to attālināties šajā
garīgajā tuksnesī, sajūt, ka dzīvo pie
pašas Baznīcas sirds. Viņa pieredze tam
neliekas ezotēriska, bet, tieši pretēji,
raksturīga visai kristīgai pieredzei. Viņš
var atpazīt savu situāciju daudzu
kristiešu piedzīvotos pārbaudījumos un
kārdinājumos. Viņš var saprast viņu
ciešanas un izšķirt to nozīmi. Viņš
iepazīst visu dvēseles tumšās nakts
sarūgtinājumu un raizes: Mans Dievs,
mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis?
(Ps 21: 1; sal. Mt 27: 46). Tomēr viņš arī

zina no Kristus dzīves, ka Dievs ir
uzvarētājs pār grēku un nāvi.
Šodien pasaule tiek stipri kārdināta
padoties ateismam, noliegt šo Dievu,
kuru nevar uztvert savā līmenī un kas nav
pieejams
tās
instrumentiem
un
aprēķiniem. Daţi kristieši, vēloties ņemt
vispilnīgāk iespējamo dalību līdzcilvēku
stāvoklī, pat padodas šādam viedoklim,
kad iestājas par zināmu neticības mēru kā
nepieciešamu pamatu jebkurai pilnīgi
cilvēcīgai vaļsirdībai.
Daţi no tiem uzskata, ka nemaz
nav iespējams sasniegt
Dievu, kas pēc definīcijas
ir transcendents – „pilnīgi
atšķirīgs.” Tie saka, ka
kristietis var arī būt, ja
tikai
dāsni
nododas
kalpošanā cilvēcei.
Mēs neesam nejūtīgi
pret visu pievilcīgo šādā
viedoklī, lai gan tas noved
pie absurdiem rezultātiem.
Kontemplatīvais kristietis
saprot
arī
mistiskajā
tradīcijā stingri balstīto
pamatatziņu, ka Dievs, kas mums
atklājies savā Vārdā, atklājis sevi kā
„nezināmu”, par cik nav pieejams mūsu
jēdzieniem šajā dzīvē (Izc 33: 20). Viņš
bezgalīgi pārsniedz mūsu uztveri, jo
pārsniedz
visas
būtnes.
Kad
kontemplatīva persona iepazinusi Dievu,
kas ir „promesošs” un it kā
„nepastāvošs” dabiskās pasaules ietvaros,
varbūt viņš labāk par citiem saprot
attieksmi pret tiem, kurus vairs
neapmierina noslēpums, kurš stādīts
priekšā lietu līmenī. Taču viņš ļoti labi
zina, ka Dievs ļauj vērīgai un šķīstītai
dvēselei sasniegt viņu pāri vārdu un ideju
jomai.
(Nobeigums sekos)
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SKAISTUMAM UN SAKOPTĪBAI
Pirms vairākiem gadiem sākās mana
garīgā atdzimšana, kad es dēla
pamudināta uzsāku apmeklēt sv. Jēkaba
katedrāles
svētdienas
skolu.
Mans
pirmais garīgais
skolotājs bija
diakons Gunārs.
Es daudz ko
nesapratu no tā,
kā Dievs var
mīlēt cilvēku,
neko neprasot
Anna Veinberga
par to pretī.
Gadu gaitā es sapratu, ka vislielākā
pateicība par dzīves sakārtotību ir
dvēseles miers.
Mana aizraušanās ir floristika un
daiļdārzu veidošana, kopšana, un es
ievēroju, ka šeit, pie sv. Jēkaba katedrāles,
ir ļoti daudz darāmā ne tikai garīgi, bet
reāli kūrijas dārza sakopšanā, ko es ļoti
vēlējos. Novērtējot manu pašaizliedzīgo
atdevi kūrijas dārza kopšanā, mons. tēvs
Smelters piešķīra man godu – sv. Jēkaba
katedrāles altāru noformēšanu. Manā
kompetencē ietilpa arī Julijana Vaivoda
Dzintaru rekolekcijas mājas daiļdārza
uzturēšana kārtībā. Redzot kūrijas dārza
sakoptību, Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas
mani
uzaicināja
sakārtot
savu
klosterdārzu.
Mana īstā sirdslieta atklājās mons.
tēva Smeltera laikā, satiekot māsu
Tekliņu, kura neuzkrītoši ar lielu sirsnību
atjaunoja laika sagrauztās skulptūriņas un
deva viņām otro dzīvi. Ievērojot manu
interesi par mākslu un restaurāciju,
Tekliņa mani uzaicināja palīdzēt viņai
restaurēt mākslas priekšmetus.
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Daudzi garīgās izaugsmes gadi ir
pagājuši sv. Jēkaba katedrālē kalpojot
Dieva godam. Es pateicos Dievam par
ţēlastībām, ko Viņš man devis, par
cilvēkiem, ko es sastapu šai laikā, par
pārbaudījumiem, kas bija ik uz soļa. Dievs
palīdzēja izdzīvot to visu. Esmu pateicīga
tēvam Pentjušam par spēju klusi pateikt
„paldies” par skaļo dzīves krustu.
Smagos dzīves brīţos mani ir
stiprinājuši šie psalmu vārdi:
„Svētīgs tas, ko Tu izredzi un ļauj
sev tuvoties,
un mājot Tavos pagalmos;
mēs tiksim paēdināti ar Tava nama
labumu
Tavā svētajā templī.
Tu mums atbildi ar lieliem darbiem
savā taisnībā,
Ak Dievs, mūsu Pestītājs;
Tu patvērums visiem zemes galiem
un tālajām salām.”
(Ps.65:5,6
Pateicības
dziesma
Dievam)
Anna Veinberga

Annai Veinbergai 70 gadu

jubilejā, novēlot uzturēt sevī un
citos, katedrālē un kūrijā
mūžīgo, nepārejošo skaistumu

un mīlestību, miesas un gara
veselību, pateicībā sirsnīgākos
sveicienus sūta sv. Jēkaba

katedrāles un Rīgas
Metropolijas kūrijas darbinieki
un līdzstrādnieki.
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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 ziņojumu
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 grupa –
Sandra (20450755) mta.edu.lv@gmail.com
Ja vēlies pievienoties un iesaistīties – droši
zvani atbildīgajiem! Nāc mūsu pulkā!

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

SVĒTDIENAS SKOLAS
NODARBĪBAS
uzsākušās 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

Dziedināšanas dievkalpojums
sestdien, 21. oktobrī,
plkst. 18.00
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