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PASAULES TRŪKUMCIETĒJU DIENA
Svētdien, 19. novembrī atzīmējam
pasaules trūkumcietēju dienu, kurai
pāvests Francisks veltījis vēstījumu, kas
rosina „mīlēt nevis vārdos, bet darbos un
patiesībā” (sal. 1 Jņ 3: 18). Bieţi mēs
runājam tukšus vārdus, kuriem pretstatā
veicami konkrēti darbi mīlestībā pēc Jēzus
parauga. Dievs mūs pirmais ir mīlējis (sal.
1 Jņ 4: 10, 19), pilnībā atdevies
līdz pat dzīvības atdevei (sal. 1
Jņ 3: 16).
Atbildot uz šo mīlestību,
kas iekvēlina sirdis, mums
jāpieņem Dieva ţēlastība, lai
mēs ar gribu un pat emocijām
tiektos mīlēt Dievu un tuvāko.
Ţēlsirdība šādi it kā izplūst no
trīsvienīgā Dieva un var veidot
mūsu dzīvi, izraisīt līdzcietību un
ţēlsirdības darbus tuvāko labā.
Agrīnie
kristieši
pieredzēja
dalīšanos (sal. Apd. 2: 45; Jk 2: 5–6, 14–
17), taču daudzi ir pieņēmuši arī pasaulīgu
domāšanu. Svētais Gars tos rosina
pievērsties tam, kas ir būtisks, kalpot
trūkumcietējiem. Ne tikai kādreiz ar
brīvprātīgu darbu nest tiem labumu,
nomierinot savas sirdsapziņas. Būtu
jāpiedzīvo
patiesa
satikšanās
ar
trūkumcietējiem un dalīšanās kā dzīves
veids. Lūgšana, sekošana Jēzum un
morālā mainīšanās apstiprinās ar šādu

tuvākmīlestību un dalīšanos. Šāds dzīves
veids nes prieku un mieru dvēselei, jo
saskaramies ar Kristus Miesu. Ja patiesi
vēlamies sastapt Kristu, tad jāsaskaras ar
viņa Miesu cietošajos nabagos, atbildot uz
sakramentālo kopību Euharistijā.
Kristus mācekļiem nabadzība ir arī
aicinājums sekot Jēzum viņa nabadzībā.
Tā ir iešana aiz Jēzus, līdzās
viņam. Nabadzība nozīmē ar
pazemīgu sirdi pieņemt radības
ierobeţojumus un grēcīgumu,
pārvarēt kārdinājumu justies
visvarenam un nemirstīgam.
Nabadzība ir iekšēja attieksme,
ar kuru nelūkojamies uz naudu,
karjeru un ērtībām kā dzīves
mērķi, kā nosacījumu laimes
stāvoklim. Nabadzība palīdz brīvi
uzņemties personīgu un sociālu atbildību,
arī ierobeţojumos uzticēties Dieva tuvībai
un viņa ţēlastības atbalstam. Šādi saprasta
nabadzība ļauj noteikt, kā vislabāk
izmantot materiālos labumus un veidot
atdeves attiecības (sal. KBK, nn. 25–45).
Katru dienu nabadzība sevi pauţ
ciešanās,
atstumtībā,
apspiestībā,
vardarbībā, spīdzināšanā un ieslodzījumā,
karā, nebrīvē un cieņas aizskaršanā,
neziņā un izglītības trūkumā, smagā
slimībā, bezdarbā, spiestā pārceļošanā.
(turpinājums 3. lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 19. novembris
Parastā liturģiskā laikposma
33. svētdiena.

Piektdiena, 24. novembris
Sv. Andrejs Dung-Laks, priesteris, un
viņa biedri, mocekļi, piemiņas diena.

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”
9.15 “Marijas leģions”
11.00 Galvenā Svētā Mise par draudzi
13.15 Svētdienas Skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem)
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise gregoriāniskajā nodomā

8.00 Svētā Mise par Strautmaņu, Putriņu,
Ērgļu un Lauriņu dzimtām
Sestdiena, 25. novembris
8.00 Svētā Mise par Reimatu dzimtu
Svētdiena, 26. novembris
Parastā liturģiskā laikposma 34. svētdiena
MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS,
VISPASAULES KARALIS, obligātās
svinības.
8.00 Svētā Mise par draudzi un “Svētais
Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas skolas t.
11.00 Galvenā Svētā Mise par Puncuļu
ģimenes mirušajiem un procesija
13.15 Svētdienas skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) gregoriāniskajā
nodomā
16.00 Slavēšana
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise par Rihardu Kursīti
Pirmdiena, 27. novembris
8.00 Svētā Mise par + Mihailu un + Allu
Ļitvinoviem
Otrdiena, 28. novembris
8.00 Svētā Mise par +Albertu Čekšu
15.30 - 17.30 Grēksūdze
15.00 Svētā Mise par katedrāles bijušo
deţuranti un Svētdienas skolas skolotāju
māsu Paulīni viņas 90. gadu jubilejā
18.00 Svētā Mise slimnīcā „Biķernieki”
18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās

Pirmdiena, 20. novembris
8.00 Svētā Mise par Astru, Arni, Ilgu
Jureviciem
Otrdiena, 21. novembris
Vissv. Jaunavas Marijas prezentācija
templī, piemiņas diena.
8.00 Svētā Mise par Jurevicu, Juhneviču un
Veresčaginu dzimtu mirušajiem
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 telpās
Trešdiena, 22. novembris
Sv. Cecīlija, jaunava un mocekle,
piemiņas diena.
8.00 Svētā Mise par Antona Andţāna
veselību
Ceturtdiena, 23. novembris
8.00 Svētā Mise par + Lidiju un +Terēzi
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par Opolais
ģimenes mirušajiem un + Helēnu Strupišu

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieku kontakttālruņi
Sv. Jēkaba katedrāle:
Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs:
tālr. 67326419
mob. 25920913
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators:
Diak. Gunārs Konstantinovs:
tālr. 67224314, mob. 27001445
tālr. 67326419, mob. 29654800
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Trešdiena, 29. novembris
8.00 Svētā Mise par latviešu grupu
Ceturtdiena, 30. novembris
SV. APUSTULIS ANDREJS, svētki.
8.00 Svētā Mise par + Jāni Dumbri
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise par + Kasparu Bērziņu
Piektdiena, 1. decembris
Vissv. Jēzus Sirds godināšana
8:00 Svētā Mise par + Helēnu Balodi.
Jēzus Sirds litānija
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PASAULES
TRŪKUMCIETĒJU DIENA
(turpinājums no 1. lpp)
Nabadzība rodas sociālā netaisnībā,
morālā degradācijā, atsevišķu cilvēku
mantkārībā, vispārējā vienaldzībā, kā arī
varas un naudas mahinācijās.
Daţi privileģētie bieţi vien saistībā
ar nelikumīgu darbību un cilvēka cieņas
pārkāpumiem gūst bagātību, kamēr
sabiedrībā pieaug nabadzība. Šādā

Sestdiena, 2. decembris
Vissv. Jaunavas Marijas godināšana
8.00 Svētā Mise par + Viktoru Ķišu
Jaunavas Marijas litānija un veltīšanās akts
Svētdiena, 3. decembris
Adventa I svētdiena. Vissv. Jēzus Sirds
godināšana. Vissv. Sakramenta adorācija
8.00 Svētā Mise par draudzi. Oblāšu pasvēte
un “Svētais Dievs”
9.15 “Marijas leģions”
11.00 Galvenā Svētā Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums. Svētlietu pasvēte.
13.15 Svētdienas Skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) par +Vilhelmu
Ikaunieku un +Armandu Gertneru
18.00 Roţukronis
18.30 Svētā Mise par Šadursku un Pipcānu
ģimeņu mirušajiem.
„Kristus karaliskā vara un viņa
cienība neizpaužas varas brutālā lietošanā
vai arī savas personas izcelšanā. Kristus ir
un paliek savā cilvēcīgā dabā kā mūsu
brālis ... Kristū brīnišķīgi savijās šķietami
nesavienojami divi elementi – no vienas
puses, Dieva Dēla spēks un vara pār
pasauli un cilvēku, un no otras puses tik
pazemīga tuvošanās cilvēkam, sevišķi
nomāktam un bēdu piemeklētam cilvēkam.
(Tēvs Viktors Pentjušs MIC
25.11.1990 katedrālē)

12. novembra lūgšanas ar trūcīgajiem

situācijā nevar palikt pasīvs, vēl mazāk ar
to samierināties. Nabadzība var mazināt
arī personīgu atbildību, gaidot uz
labumiem pēc citu veikta darba.
Svētīgi ir pieņemt trūkumcietējus
atvērtām rokām un tiem palīdzēt, nest
citiem cerību. Svētīgi ir mierināt
ievainotos cilvēkus, neko neprasīt pretī,
neuzstādīt nosacījumus, bet nest citiem
Dieva svētību.
Šajā dienā pāvests jo īpaši aicina
uzlūkot visus tos, kuri, izstiepuši rokas,
lūdz palīdzību un solidaritāti. Arī šos
mūsu brāļus un māsas radījis un mīl mūsu
debesu Tēvs. Šajā dienā ticīgiem būtu
jāvēršas pret izšķērdēšanas kultūru,
jāiestājas
par
satikšanās
kultūru.
Konkrētas solidaritātes un brālības zīmēm
jāatveras trūkumcietējiem un jādalās ar
viņiem. Dievs visiem radījis debesis un
zemi. Taču par noţēlu daţi uzcēluši
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barjeras, sienas un ţogus, nenovērtējot šo
sākotnējo dāvanu, kas paredzēta visiem
cilvēkiem bez izņēmuma.
Sekojot sv. Rakstu mācībai (sal.
Rad 18: 3–5; Ebr 13: 2), pieņemsim
nabagus pie mūsu galda; viņi var palīdzēt
ticības dzīvē. Ar savu uzticēšanos un
gatavību saņemt palīdzību tie parāda, cik
būtiski ir dzīvot vienkāršībā un atdoties
Dieva apredzībai.
Visas šīs konkrētās ierosmes lai
vienmēr uztur lūgšana, īpaši Tēvreize, kas
ir nabagu lūgšana. Lūdzot maizi, mēs
pauţam uzticēšanos Dievam dzīves
pamatvajadzībās. Jēzus mācītais šajā
lūgšanā pauţ un apkopo visu cietēju un
trūcīgo vajadzības. Tēvreizē maizi lūdzam
kopīgi, šādi ietverot dalīšanos, līdzdalību
un līdzatbildību. Šajā lūgšanā kā nabagi
lūdzam mūsu vienīgo Tēvu, atzīstot
vajadzību pārvarēt jebkādu egoisma
veidu, lai ar prieku pieņemtu viens otru.
Lai šī pasaules nabagu diena rosina
ticīgo sirdsapziņas, palīdz augt pārliecībā,
ka dalīšanās ar nabagiem veicina sapratni
par Evaņģēlija dziļāko patiesību. Ar
nabagu palīdzību mēs varam vairāk
pieņemt un ieviest dzīvē Jēzus Kristus
Evaņģēliju.

LUTERA AIZSĀKTAJAI
REFORMĀCIJAI – 500
Atzīmējot 500 gadskārtu kopš 1517.
gada 31. oktobrī augustīniešu mūks
Martins Luters izvirzīja debatēm aktuālus
teoloģiskus jautājumus, piedāvājam 1983.
gada 6. maija Romas katoļu un luterāņu
kopējās komisijas ziņojuma atziņas. Šis ir
teksta nobeigums.
Starp Vatikāna Otrā koncila
apsvērumiem, kas atspoguļoja Lutera
pārliecības elementus, varētu uzskaitīt:

- uzsvaru uz Svēto Rakstu izšķirīgo
nozīmi Baznīcas dzīvē un mācībā (Dei
Verbum);
- Baznīcas kā „Dieva tautas”
aprakstu (Lumen Gentium, II daļa);
- apliecinājumu par Baznīcas
nepārtrauktās
atjaunošanās
nepieciešamību
tās
vēsturiskajā
pastāvēšanā (Lumen Gentium, n. 8;
Unitatis Redintegratio, n. 6);
- akcentu uz ticības apliecību Jēzus
Kristus krustam un tā nozīmei atsevišķa
kristieša un visas Baznīcas dzīvē (Lumen
Gentium, n. 8; Unitatis Redintegratio, n.
4; Gaudium et Spes, n. 37);

- Baznīcas darbības kā kalpošanas
darba izpratni (Christus Dominus, n. 16;
Presbyterorum Ordinis);
- uzsvaru uz visu ticīgo priesterību
(Lumen Gentium, nn. 10-11; Apostolicam
Actuositatem, n. 24);
- iestāšanos par indivīda tiesībām uz
brīvību reliģiskās lietās (Dignitatis
Humanae).
Dzimtās valodas lietošana liturģijā,
Svētās Komūnijas iespēja abos veidos un
Euharistijas teoloģijas un svinēšanas
atjaunošana – tās ir tikai daţas Lutera
prasības, kuras var uzskatīt par izpildītām
mūsdienu katoļu teoloģijas un Baznīcas
prakses gaismā.
Šodien mums ir iespēja kopīgi
mācīties no Lutera. „Tur mums būtu
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visiem jāmācās no viņa, ka Dievs vienmēr
paliek
tas
Kungs,
un
mūsu
visnozīmīgākajai cilvēciskajai atbildei
vienmēr jāpaliek pilnīgai paļāvībai uz
Dievu un Viņa pielūgsmei” (kardināla
Villebranda vārdi).
- Kā teologs, sprediķotājs, mācītājs,
dziesmu sarakstītājs un cilvēks, kas lūdz
Dievu, Luters bija apveltīts ar ārkārtēju
garīgu spēku, nesot tajā no jauna
Bībelisko vēsti par Dieva atbrīvojošo
taisnības dāvinājumu, liekot tai spīdēt
tālāk.
- Luters vada mūs pie Dieva vārda
prioritātes Baznīcas dzīvē, mācībā un
kalpošanā.
- Viņš sauc mūs pie ticības, kas ir
absolūta paļāvībā uz Dievu, kas sava Dēla
dzīvē, nāvē un augšāmcelšanā ir atklājis
mums savu ţēlastību.
- Viņš māca saprast ţēlastību kā
personīgas Dieva attiecības ar cilvēku,
kurām nav nekādu nosacījumu un kas
atbrīvo mūs no bailēm par Dieva dusmām
un vērš uz savstarpēju kalpošanu.
- Viņš liecina, ka piedošana, ko
saņemam no Dieva, ir vienīgais pamats un
cerība cilvēka dzīvē.
- Viņš sauc Baznīcas uz pastāvīgu
atjaunošanos Dieva vārdā.
- Viņš māca, ka vienotība pašā
svarīgākajā ir atzīstama neskatoties uz
atšķirībām tradīcijās, kārtībā un teoloģijā.
- Viņš rāda kā teologs, kādā veidā
zināšanas par Dieva ţēlastību atklājas
tikai lūgšanā un meditācijā. Tas ir Svētais
Gars, kas pārliecina mūs par Evaņģēlija
patiesību un pasargā un stiprina mūs šajā
patiesībā par spīti kārdinājumiem.
- Viņš mudina atcerēties, ka
samierināšanās un kristiešu kopiena var
pastāvēt tikai tur, kur seko ne tikai
„ticības likumam”, bet arī „mīlestības
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likumam”, „kur vienmēr domājam labi par
katru, kur nav aizdomu, ticam labākajam
savos līdzcilvēkos un uzlūkojam katru
kristīto kā svēto” (Martina Lutera vārdi).
Paļāvība un godbijīga pazemība
Dieva ţēlastības noslēpuma priekšā
izpauţas Lutera pēdējā liecinājumā, kas
kā viņa garīgais un teoloģiskais
testaments un pēdējā griba var kalpot kā
vadlīnija mūsu kopējos vienojošas
patiesības meklējumos: „Mēs esam
nabagi. Tā ir patiesība.”

PR. KAZIMIRAM VILNIM - 110
Viņa
dzīve
un
darbība ir svarīga lappuse
Latvijas vēsturē. Dzimis
1907. gada 18. novembrī,
Rēzeknes novada Nautrēnu
pagastā, zemnieku ģimenē.
Beidzis Aglonas Kristīgo
ģimnāziju, pēc tam Rīgas
Garīgo semināru. Pēc semināra beigšanas
tika norīkots kalpot Rīgas Sāpju
Dievmātes baznīcā. Par priesteri tika
iesvētīts 1933. gadā. Rīgas Sāpju
Dievmātes baznīcā nokalpoja vienu gadu,
pēc tam bīskaps Springovičs, ievērojot
viņa enerģiju un atbildības sajūtu, 26
gadus vecais priesteris tika norīkots uz
Sarkandaugavas draudzi ar uzdevumu
uzcelt baznīcu. Draudze tur bija, bet
nebija savu telpu, dievkalpojumi tika
noturēti pie privātīpašnieka īrētās telpās.
Uzcelt baznīcu nebija viegls uzdevums.
Bija jāiegādājas grunts gabals, jāpasūta
projekts un jāvāc līdzekļi projekta
īstenošanai. Arī pirmās brīvvalsts laikā
valsts baznīcu celtniecību nefinansēja.
Vāca
ziedojumus
savā
draudzē,
nodibināja
sakarus
arī
ar
maksātspējīgākiem
valstsvīriem.
Ziedojumu vākšanā lielu palīdzību
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sniedza aktīvisti, jaunatne. Rīkoja daţādus
labdarības koncertus u.c.. Grunts gabalu
iegādājās Meţa prospektā 86, 14 hektāru
platībā. 1935. gada septembrī tika
apstiprināts projekts, baznīca bija iecerēta
modernā stilā ar vienu torni. Pamatus
ielika 1935. gada 27. oktobrī, Kristus
Karaļa svētkos. Draudze stājās pie
baznīcas celtniecības un ziedojumu
vākšana turpinājās. Draudzē dzīvoja
daudz poļu un lietuviešu, tāpēc Kazimirs
Vilnis devās pēc palīdzības arī uz Lietuvu
un Poliju, kur arī bija atsaucība.
Nepieciešamības gadījumā arī aktīvisti un
pats
Kazimirs
Vilnis
piedalījās
celtniecības darbos. Darbi raiti turpinājās,
bet tos pārtrauca padomju varas
nodibināšanās. Pieprasīja darbus pārtraukt
un lika bīskapam Springovičam Kazimiru
Vilni no turienes „aizvākt.” Vilni nosūtīja
uz Gaigalavu. Drīz tur pie viņa ieradās
čekisti, pratināja kādā nolūkā te ieradies
un lika parakstīt, ka noskaidros draudzes
noskaņojumu un ziņos viņiem. Kad to
darīt atteicās, piesēja Vilni pie pajūga
ratiem, un, pajūgu dzenot rikšos, lika
viņam skriet līdz pat Rēzeknei, kur ielika
karcerī un turpināja spīdzināt, draudot ar
pistoli un sitot. Parakstīties par sadarbību
tomēr attiecās un pēc daţām dienām viņu
no turienes izmeta. Savā draudzē viņš
neatgriezās un slēpās pie paziņām Preiļu
pusē, kamēr ienāca vācu karaspēks. Tad
atgriezās Rīgā, lai turpinātu baznīcas
celtniecību. Arī vācu laikā viņš riskēja ar
savu dzīvību. Kad pie viņa ieradās ebreju
jaunietis Dāvids Packins un lūdza
patvērumu, viņš to neatteica un veselu
gadu slēpa savā īpašumā, līdz viņam
izdevās tikt pāri robeţai. Izraēlas valdība,
jau pēc Viļņa nāves, apbalvoja viņu ar
medaļu „Taisnais starp tautām”, ko mums,
viņa radiem, izsniedza 2008. gadā.

Baznīca tika iesvētīta 1943. gadā,
lai gan nebija pilnīgi pabeigta. Nebija
uzcelts tornis, bet telpas bija ļoti
nepieciešamas,
lai
noturētu
dievkalpojumus. Torni uzcēla tikai
prāvesta, tagadējā bīskapa Edvarda
Pavlovska vadībā 2006. gadā. 1944. gadā,
kad atkal atgriezās padomju karaspēks,
zinot, ka čekisti viņu vairs dzīvu neatstās,
Kazimirs Vilnis ar vienu no pēdējām
laivām devās uz Gotlandi. Nonākot
emigrācijā, viņu pie sevis uzņēma
Zviedrijas katoļu bīskaps. Viņš apbraukāja
valsti, apzinādamies savus pārējos likteņa
biedrus, nešķirojot ne pēc tautības, nedz
ticības piederības, sniedzot viņiem garīgo
aprūpi un iespēju robeţās palīdzot risināt
sadzīves problēmas. Arī Zviedrijā bīskaps
aizsūtīja Vilni uz Falunu ar uzdevumu
uzcelt baznīcu, kuru arī uzcēla, pēc tam
uzcēla vēl vienu baznīcu un kapliču
Sogmirā, kur arī noorganizēja un ierīkoja
Atpūtas nometni kristīgajām ģimenēm.
Bez priestera pienākumu veikšanas viņš
aktīvi iesaistījās sabiedriskajā darbā.
Cīnījās pret latviešu leģionāru izdošanu
Krievijai,
bet
Zviedrijas
valdība
neieklausījās to protestos. Organizēja
laikraksta „Latvijas laiks” izdošanu un
izplatīšanu visā Eiropā un pat Amerikā.
Uzlabojoties
tautiešu
materiālajiem
apstākļiem, sāka izdot „Dzimtenes
kalendāru”, ko pats arī izplatīja starp
latviešiem visā pasaulē. Viņa tuvākie
līdzstrādnieki bija Vladislavs Krauklis,
dzejniece Veronika Strēlerte, Staņislavs
Boriss u.c..
Kazimirs Vilnis mira 1988. gada
27. janvārī. Apglabāts Stokholmas kapos.
Viņu pavadīt pēdējā gaitā bija ieradušies
ļoti daudzi viņa cienītāji no visām valstīm.
Bija ieradies no Amerikas Dāvids Packins,
kuram vācu laikā Kazimirs Vilnis
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izglāba dzīvību.
1993. gadā par Zviedrijas katoļu
biedrības līdzekļiem uzstādītā piemiņas
plāksne tika iesvētīta Kristus Karaļa
baznīcā, par godu tās cēlājam.
Par godu Kazimira Viļņa 110.
dzimšanas dienai ar Zviedrijas un
Amerikas latviešu ziedojumiem šī gada
aprīlī Rēzeknes izdevniecībā nāca klajā
grāmata „Kazimirs Vilnis.” Tā ir vienīgā
grāmata par priestera darbu Latvijas
okupācijas gados.
Grāmata ir interesants likteņstāsts
par priesteri, par jauku, sirsnīgu,
vienkāršu, labsirdīgu, pašaizliedzīgu
cilvēku, par ko stāsta savās atmiņās viņa
līdzcilvēki.
Grāmata ir nopērkama Katedrāles
grāmatu galdā, kā arī Kristus Karaļa
baznīcas grāmatu galdā. Cena zem
pašizmaksas 2 eiro.
Grāmata ir interesanta gan
jauniešiem, gan vecāka gadu gājuma
cilvēkiem. Katedrāles grāmatu galdā
grāmatu daudzums var tikt papildināts pēc
vajadzības.
Felicija Mičāne,
Pr. Kazimira Viļņa māsas meita

SIRDS BAGĀTĪBA NESARŪS
Novembra nogalē sv. Jēkaba
katedrāles ilggadējā darbiniece - katehēte,
deţurante un aktīviste - māsa Paulīne
(Paulīne Vaišļa) svin nozīmīgu dzīves
jubileju – 90 gadus!
Neskatoties uz to, meita Anita, kas
šobrīd dzīvo Latgalē, mammu raksturo kā
ļoti darbīgu un enerģisku cilvēku: ,,Man
nav tik daudz spēka kā viņai, jo māte kopā
ar tēvu joprojām, dzīvojot Dārziņos,
sakopj gan māju, gan dārzu. Mamma nāk
no Varakļānu puses no draudzīgas un
ticīgas 6 bērnu ģimenes, kurā viens otru
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ļoti mīlēja un atbalstīja. Visu mūţu viņa
daudz mācījusies, beigusi filologus, ilgus
gadus kopā ar vīru strādājusi skolā, bet
visskaistākais posms mammas dzīvē ir
Jēkaba katedrālē, mācot bērniem ticības
patiesības
un
gatavojot
Svētajai
Komūnijai.” Šo stafeti Paulīne V.
pārņēma no māsas Lienītes (Mihalenas
Ķeirānes). Abas vienoja gan apustuliskā
dedzība, gan tik ļoti iemīļotās Roţukroņa
lūgšanas popularizēšana
un
Dievmātes
godināšana,
kopīgas
aktivitātes
Atmodas
gados. Te jāpiebilst, ka
Paulīne V. joprojām ir
gan Marijas leģiona
palīglocekle, gan Tautas
nemitīgā
Roţukroņa
dalībniece, kas no pašiem šīs apvienības
pirmsākumiem bija galvenā Agapes
rīkotāja un saimniece. Diakons Gunārs
māsu Paulīni raksturo ne vien kā izcilu
pavārmākslas meistari, bet arī kā ļoti
uzticīgu Raţas svētku organizēšanas
līdzdalībnieci, it īpaši Dievmātes statujas
greznotāju, vienmēr atsaucīgu un laipnu.
Savukārt sv. Jēkaba katedrāles Dzīvā
Roţukroņa pulciņa vadītājs
Juris
Dinstmanis saka: ,,Jā, viņa mūsu pulciņā
ir cilvēks, kas deg par savu lietu, bieţi
dzirdama Radio Marija, vadot kādu
Roţukroņa noslēpumu, aktīva, dzīvo līdzi
visam, kas notiek Baznīcā un pasaulē.”
Lāsmai Aleksandrovai Paulīne V.
ir vedekliņas vecmāmiņa: ,,Nu ko lai saku
par Paulīnīti, savos gados viņa nebūt nav
vecišķa, ļoti ģimeniska, gādā par to, lai
ģimene būtu kopā, svētdienās aicina mūs
visus uz kopīgām pusdienām, rūpējas ne
vien par vienotību, bet arī par kristīgo
garu ģimenē, jo obligātas ir galda
lūgšanas, kurās ņem dalību gan mazie,
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gan lielie. Viņa man ir nodevusi arī, tā var
teikt, šo stafeti būt kā ticības mācības
skolotājai, jo stiprina mani un iedvesmo
šajā ceļā (Lāsma pasniedz ticības mācību
skolā).”
Māsa Paulīne ir piedzīvojusi arī
lielas sāpes un ciešanas, jo pirms daţiem
gadiem mūţībā ir aizvadīts jaunākais dēls
Jānis Vaišļa, pazīstamais pasaules
apceļotājs un radoša personība, cilvēks ar
bagātu un dāsnu sirdi. Šo sirds bagātību,
kas nenoliedzami ir pārmantota no
vecākiem, tālāk kā stafeti nes meita Anita,
kas atstājusi, tā var teikt, komforta zonu dzīvokli
Rīgā,
Latgales
vidienē
Daugavpils
novadā,
pievēršoties
ţēlsirdības darbam, iedzīvina brāļa Jāņa
iedvesmotu projektu - Patvēruma māju
ģimenēm krīzes situācijā.
Mūsu tautas dzejnieks un rakstnieks
Kārlis Skalbe ir teicis, ka visas bagātības
sarūs, bet ,,sirds bagātība nesarūs", tā ir
arī tuva Evaņģēlija patiesībai - mīlēt
Dievu no visas sirds un mīlēt savu tuvāko.
Liekas, ka māsai Paulīnei savā dzīvē
Kristus atstāto Mīlestības bausli izdodas
ne vien realizēt, bet arī nodot kā stafeti
tālāk nākamajām paaudzēm.
Jubilejas reizē sakām: ,,Paldies
Dievam, ka Jūs mums esat kā
iedvesmotāja kristīgajā dzīvē - gaišs
cilvēks ar atvērtu un labestīgu sirdi! Lai
Dieva ţēlastība, Svētā Gara vadība un
Dievmātes patvērums ir ar Jums un Jūsu
mīļajiem arī turpmākajos dzīves gados!
To no sirds Jums novēl sv. Jēkaba
katedrāles un Rīgas Metropolijas kūrijas
darbinieki un līdzstrādnieki. Helēna Ţigo

Sestdien, 25. novembrī

Svētdienas skolas (vecākās grupas)
salidojums
Pieteikties savlaicīgi:
katedrale1225@inbox.lv vai pa tel.
26102794

Svētdien, 26. novembrī
plkst. 16.30 - 18.00 slavēšana

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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