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ADVENTA DZĪVE UN GAIDAS
Ar Dievpalīgu uzsākam Adventa
laiku. Mūsu Baznīca dzīvo ar Adventa garu.
Tas nozīmē, ka tā domā par rītdienu, par
gaišo mūžīgās dzīves cerību.
Kristīgā tauta dzīvo ar lielā ceļinieka
jūtām un jautā pati sev: uz kurieni ved mans
ceļš? Ko es gaidu? Pēc kā es ilgojos? Kāds
ir pareizais dzīves ceļš? Kristieši dzīvo ar
Adventa jūtām divējādā nozīmē. Vispirms
viņu Adventu ir ievadījis Dieva Dēls, kas ir
atnācis no sava Tēva. Viņš ir atnācis Tēva
vārdā, lai cilvēkiem nodotu debesu
sveicienu: „Jūs esiet Dieva bērni.
Miers jums!” No šī sveiciena
cilvēks uzzināja, ka Dievs viņus
uzskata par saviem bērniem.
Adventa laiks mums būs nopietnu
pārdomu laiks, taču brīnišķīgajos
Kristus dzimšanas svētkos mēs
dzirdēsim debesu dziesmu: ”Gloria”.
Debesis mums dziedās: ”Miers jums.”
Debesu Tēva sūtnis atnesa mums, Dieva
bērniem, ne tikai debesu sveicienu, bet arī
debesu Tēva dāvanu. Kādu atbildi uz to dos
mūsu prāts, mūsu sirdis? Vai mēs jūtamies
pārsteigti?
Mēs esam tie ļaudis, kas iegrimuši
dažādās ikdienas rūpēs, jūtamies paguruši
un dzīves nomākti. Lielā mērā ir izsīkusi arī
mūsu pārdabiskā cerība. Tieši tāpēc mums
jāmostas. Debesu Tēvs mūs nav aizmirsis.
Mēs sirdīs neesam pazuduši. Mūsu sirdīs ir
vieta Dieva Dēlam. Jālūdz, lai Pestītājs

ieņem mūsu dvēselēs sev mitekli.
Ir jāpasaka Kristum „Es gribu, lai Tavas
pūles nebūtu veltas. Es atgriezīšos uz Tēva
mājām.”
Vēl citā nozīmē mēs, kristieši, esam
iezīmēti ar Adventa raksturu. Kristus,
izpildījis savu uzdevumu - sevi apslēpa
Euharistijā zem ārējām maizes un vīna
zīmēm. Taču mācekļiem īsi pirms sava
Golgatas ceļa viņš teica: ”Es nākšu atkal.
Gaidiet mani. Es atnākšu vēlreiz redzami,
un paņemšu jūs pie sevis.” Tā mēs
esam kļuvuši apsolījuma bērni un
mantinieki. Mēs gaidām viņu
atnākam no citas pasaules. Mēs
gaidām Kristu, kad viņš beidzot
atklās visu šo noslēpumu. Mēs
viņu reiz redzējām ar mūsu brāļu apustuļu acīm: ar Pētera, Jāņa,
Jēkaba un Andreja acīm. Mēs viņu redzējām
ar muitnieku, grēcinieku un farizeju acīm.
Tā, redzēdami, mēs nespējām zināt visā
pilnībā, kas viņš ir pats sevī. Viņš bija ļoti
līdzīgs mums cilvēkiem, tā mēs līdz
šodienai meklējām pierādījumus tam, ar ko
viņš bija pārāks par mums. Neviens līdz šim
nebija spējīgs izsmelt Kristus iekšienes
dziļumus. Ļaudis skatījās uz viņu un runāja
ar viņu, bet nespēja viņu pilnīgi pazīt.
Beidzot, kad viņš atnāks otrreiz, tad šo
aizkaru nobīdīs projām. Tad mēs jutīsimies
kā Emausa mācekļi, kuri gāja ar Kristu
kopā, ar viņu sarunājās, bet viņu nepazina.
(turpinājums 3. lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
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 Rožukronis
18.30 Svētā Mise par Šadursku un Pipcānu
ģimeņu mirušajiem.
Pirmdiena, 4. decembris
8.00 Svētā Mise par + Rozāliju, + Jāzepu,
+ Regīnu, + Arvīdu, + Stefāniju un + Mariju
Otrdiena, 5. decembris
8.00 Svētā Mise par dakteres Dzintras
Krastiņas veselību
11.00 Svētā Mise pansionātā „Gaiļezers”
15.30 - 17.30 Grēksūdze
18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās
Trešdiena, 6. decembris
8.00 Svētā Mise par + Natāliju Lazdu
Ceturtdiena, 7. decembris
Sv. Ambrozijs, bīskaps un Baznīcas
doktors, piemiņas diena.
8.00 Svētā Mise par + Anitu Šurnu, Lāču
dzimtas mirušajiem un + Kārli Dravnieku
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par Silviju,
Līviju, Raimondu Lāčiem un Normundu
Verhoustinski. Piedalās ansamblis „Pro
Sanctitate”

Piektdiena, 8. decembris
VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀ
IEŅEMŠANA. Lieli svētki. Draudzes
svinības. Vissv. Sakramenta adorācija.
Obligātas svinības.
8.00 Svētā Mise
11.00 Svētā Mise un „Dievs mēs Tevi
slavējam”
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise par pr. + Jāni Voitiņu
Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav
saistoša.
Sestdiena, 9. decembris
8.00 Roratmise par Margaritu Pikalovu,
Antoņinu Bulavu – viņu veselību, un Bulavu
dzimtas mirušajiem
Svētdiena, 10. decembris
Adventa II svētdiena.
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telp.
11.00 Galvenā Svētā Mise par + Konstantīnu
un + Moniku Ruhmaņiem
13.15 Svētdienas skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) par draudzi
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise par + Regīnu Bičkovsku
Pirmdiena, 11. decembris
8.00 Svētā Mise par Ainu Plaudi – par
sirdsmieru
Otrdiena, 12. decembris
8.00 Svētā Mise par Štrausu ģimeni
15.30 - 17.30 Grēksūdze
19.00 Svētā Mise Onkoloģiskajā centrā

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, 13. decembris
Sv. Lūcija, jaunava un mocekle, piemiņas
diena.
8.00 Svētā Mise par Birkānu ģimeni
Ceturtdiena, 14. decembris
Sv. Jānis no Krusta, priesteris un
Baznīcas doktors, piemiņas diena.
8.00 Svētā Mise par Zemecu ģimenes
mirušajiem
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par + Spilu
Romualdu. Piedalās ansamblis „Effata”
Piektdiena, 15. decembris
8:00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija
11:00 Svētā Mise Aglonas Dievmātes godam
Sestdiena, 16. decembris
8.00 Roratmise
18.00 Svētā Mise – dziedināšanas
dievkalpojums
Svētdiena, 17. decembris
Adventa III svētdiena.
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telp.
11.00 Galvenā Svētā Mise par + Jāni,
+ Leoniju, + Pēteri, + Aleksandru Zušiem
13.15 Svētdienas Skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) par + Arni,
Eugēniju un Jāni Saleniekiem
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise par draudzi

ADVENTA DZĪVE UN GAIDAS
(turpinājums no 1. lpp)
Daudzus gadus mēs bijām kopā ar
viņu, pieņēmām viņu kā visdārgāko viesi
savās sirdīs Euharistijā, bijām cieši vienoti
ar viņu, vienoti ar kvēlas mīlestības saitēm,
taču vienlaicīgi viņš palika mums vēl lielais
nezināmais. Taču kādreiz tiks noņemts
aizkars; tad pazīsim savu Pestītāju pilnīgi un
varēsim teikt paši sev: „Lūk, viņš ir tas, kas
reiz mājoja mūsu dvēselēs, kas bija mūsu
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vislielākā dārgmanta, vislielākā mūsu siržu
mīlestība.
Pirmo reizi Kristus atnāca pie mums
Betlēmē, otrreiz viņš atnāks, kad tiks
nokārtoti visas pasaules, visi mūsu zemes
rēķini, tad tiks izlemti visu cilvēku likteņi.
Starp pirmo un otro Kristus Adventu ir
mūsu Advents – visu cilvēku Advents.
Šī Adventa laikā mūsu pienākums
meklēt Kristu, kā to darīja reiz Evaņģēlijā
minētā sieviete, kura spiedās caur pūli pie
Kristus un teica sev: „Ja vien es viņam
pieskaršos, es kļūšu vesela.” Mūsu Adventa
laikā mums jātuvojas Kristum, kā to darīja
virsnieks no Kafernaumas, kas bija
pārliecināts: Ja viņš atradīs Jēzu, lūgs viņu
pēc palīdzības, viņa uz nāvi slimais dēls
kļūs vesels. Tas bija smags advents, kad pie
Kristus tuvojas liela grēciniece ar smagu
sirdi, ar lielu kaunu, bet griba atbrīvoties no
savas nepanesamās nastas lika iet un visu
izturēt. Tieši izturība panāca to, ka viņa pie
Kristus kājām ieguva visu, ko vien bija
vēlējusies.
Kad es meklēju Kristu, kad pie Viņa
tuvojos, lai ar Viņu personīgi izlīgtu, lai
Viņš izstieptu savu roku tieši uz manu pusi,
esmu gatavs saukt tāpat kā to darīja
spitālīgais sastapies ar Jēzu: „Es gribu, ka tu
mani darītu tīru, ka tu piepildītu manā dzīvē
īstu adventu, ka tu manā dvēselē ievestu
pilnīgu kārtību.”
Kādas lielas draudzes vikārs stāsta:
”Tas bija manā kalpošanas laikā 1. Advents.
Vakarā mans prāvests saka: ”Rīt jāpieceļas
agri, jo būs daudz cilvēku pie grēksūdzes.”
Plkst. piecos jau kāds klauvē pie mana loga.
Izrādās, ka pie baznīcas gaida jau krietns
dievlūdzēju pulciņš, bet baznīcas durvis
aizslēgtas. Nevar tikt iekšā. Man bija liels
kauns.” Tie ļaudis jau daudzus kilometrus
bija gājuši kājām, lai varētu pieiet pie bikts.
Šie ļaudis vienkāršā veidā meklēja Kristu.
Taisnība, Kristus nāk pie cilvēka, bet ir
zināms ceļa gabals, kas jāiet arī cilvēkam
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pašam, lai sastaptu savu Pestītāju. Lūk, no
šiem adventa cilvēkiem sastādās kristietība.
Šogad šinī pirmajā Adventa nedēļā būs
pirmā mēneša piektdiena, tad visas adventa
dienas līdz Ziemassvētkiem. Tā ir izdevība
sastapties ar Kristu, panākt pilnīgu mieru un
kārtību savā dvēselē, panākt pilnīgu
vienotību ar savu Pestītāju.
Adventa laikā spoži liesmo Rorātu vai
Adventa svece. Adventa liturģija un Rorātu
sveces simbolika liek mums pievērst savu
skatu vissv. Jaun. Marijai, tai, kura ieņēma
no sv. Gara, kurai eņģelis bija teicis, ka caur
viņu nāks visas pasaules gaidījums –
Mesija, Pestītājs. Caur viņu žēlastības pilno,
pasaulē ienāks pats visu žēlastību devējs,
visu žēlastību avots. Caur viņu atnāks virs
zemes pati debesu Mīlestība, lai sevi dāvātu
cilvēku bērniem, lai tos sasildītu ar debesu
gaismu un siltumu.
Vienpiedzimušo Dieva Dēlu Dievs
Tēvs sūta uz zemi, kas nokļuvusi sātana
verdzībā - ar debesu lēmumu ir paredzētas
visas viņa gaitas un ceļi virs zemes. Jēzus,
līdz pēdējam sīkumam izpildījis savu misiju
virs zemes, ierodas pie sava Tēva, bet reiz
atkal nāks, lai tiesātu dzīvos un mirušos.
Viņš atnāks stundā, kuru neviens nezina.
Tamdēļ mums visiem jābūt nomodā.
Adventa laiks liek nopietni pārdomāt
par savu dvēseles stāvokli, to sakārtot, lai
bez bailēm ikkatru mirkli varētu stāties
taisnīgā Tiesneša priekšā. Visi labie darbi
un nodomi ir sasniedzami vienīgi ar Dieva
žēlastības palīdzību. Mums vajadzīgs
Pasaules Pestītājs, mums ir vajadzīgs, lai šīs
pasaules Pestītājs ienāktu mūsu sirdīs, lai
viņš būtu mūsu dzīves gaisma, mūsu
dvēseļu stiprums, lai viņš būtu visas mūsu
kristīgās dzīves ceļš. Lai ienāk mūsu sirdīs
patiesais Advents, lai ienāk mūsu dvēselēs
Pestītājs ar pārpilnīgu visu savu žēlastību
bagātību.
(tēvs Viktors Pentjušs MIC katedrālē
02.12.1990)

VISPASAULES TRŪCĪGO
DIENAS SVINĪBAS
Pāvests Francisks jau kopš sava
pontifikāta sākuma pievērš īpašu uzmanību
trūcīgajiem cilvēkiem un vēl 24. novembra
rīta homīlijā atgādina būtiskos jautājumus,
kurus varam uzdot sev:
“Vai es viņus apģērbju un protu
mierināt?” Pāvests saista šos jautājumus ar
ieklausīšanos Svētā Gara balsī un sava
iekšējā tempļa šķīstīšanu.
Pārliekot akcentu no skrupulozām
rūpēm tikai par indivīda morālo tīrību, kas
nereti tiek izprasta pat kā norobežošanās no
citiem, uz iziešanu pie līdzcilvēkiem,
pāvests, līdzīgi Kristum, jau kļūst par zīmi,

kurai runā pretī. Ērtā ticībā nostiprinājies
indivīds nevēlas iet pie tiem citādajiem,
neveiksmīgajiem,
netīrajiem
un
smirdīgajiem, kas nereti ir rupju muti,
“kunga prātā” un kuri “paši pie visa
vainīgi”. Taču pāvesta aicinājums atver ļoti
lielas iespējas ieaugt Baznīcā tiem, kuri
nejūtas ļoti svēti, bijuši līdzīgās situācijās un
grib ticību ne tikai teoretizēt - kas ir pareizi
un kas nepareizi, bet to izdzīvot darbos arī
tad, kad Dievs klusē. Tas dod iespējas arī
tiem, kuru attieksme pret Baznīcu ir pat
noliedzoša, bet ir dzīva sirdsapziņa, kas redz
netaisnību, otra ciešanas, trūkumu un
mudina tuvākajam palīdzēt.
Būtībā svētais tēvs aktualizē senas,
jau Vecajā Derībā ierakstītas Dieva pavēles,
kuras Kristus ir atkārtoti nostiprinājis
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Jaunajā Derībā ar savu dzīvi, nāvi un
augšāmcelšanos. Lev. 19, 13 un At. 24, 1421 Kungs pavēl izmaksāt
laikā algu
strādniekam, rūpēties par bāreņiem un
atraitnēm, lai tie nesauc uz debesīm, un
Rakstu vārdi ir smagi – saprotam, ka
pāridarījums
mazākajiem ir grēks, kas
sauc uz debesīm. Jēzus
ļoti
radikālā
veidā
norāda, kā iet prom no šī
nāves grēka – “Tad
Ķēniņš tiem atbildēs un
sacīs: patiesi Es jums
saku: ko jūs esat darījuši
vienam no šiem Maniem
vismazākajiem brāļiem,
to jūs esat Man darījuši” (Mt. 25, 40), un
Kungs min tās cilvēku grupas, kuriem bieži
tuvojamies nelabprāt - cietumnieki, slimie,
kailie…
Lai rosinātu Baznīcu pievērsties
mazākajiem un vājākajiem, kuri dzīvo
mums līdzās, pāvests Francisks iedibinājis
Vispasaules trūcīgo dienu, kuru pirmo reizi
svinējām šā gada 19. novembrī. Savā
aicinājumā pāvests atgādina: ”Bērni,
mīlēsim ne ar vārdiem un ne ar mēli, bet gan
darbos un patiesībā” (1 Jņ. 3, 18)
Mēs - Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles
Caritas
grupa,
atsaucoties
pāvesta
aicinājumam, svētdien, 19. novembrī kopā
ar saviem aprūpējamiem trūcīgajiem
piedalījāmies īpašā Svētajā Misē, kuru
trūcīgo nodomā un par viņiem celebrēja
draudzes vikārs pr. Valters Vārpsalietis.
Aicinājām arī draudzes locekļus atsaukties
svētā
tēva
aicinājumam,
ziedojot
trūcīgajiem pārtiku un higiēnas preces.
Šajā svētdienā Kristus mūsu Caritas
grupas trūcīgo veidolā ieņēma goda vietu
pirmajās rindās un bija klātesošs Mises
upurī šajā īpašajā veidā. Pēc Svētās Mises
mūsu
trūcīgos
uzrunāja
draudzes
administrators, pr. Pauls Kļaviņš, un katrs
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saņēma dāvanu – draudzes locekļu sarūpēto
pārtiku un higiēnas preces.
Mūsu Caritas grupai šī pāvesta
iniciatīva ir ļoti nozīmīga, jo sniedz atbalstu
trūcīgo iekļaušanai Baznīcas dzīvē, ko esam
sākuši, piedāvājot viņiem ne tikai ikdienas
vajadzībās
ļoti
nepieciešamās pārtikas
pakas, apģērbu, higiēnas
preces, bet arī Bībeles
stundas, kristīgu filmu
demonstrācijas, kopīgu
lūgšanu un slavēšanu.
Lēni, bet noteikti tie,
kuri ir, kā saka pāvests
Francisks, mūsu ceļš uz
debesīm, sava veida pase
uz paradīzi, atplaukst, sāk paši palīdzēt
citiem, kas ir sliktākā situācijā, daži
saņēmuši Sakramentus. Pāvests uzsver šīs
līdzsvarotās
pieejas
nepieciešamību
trūcīgajam līdzcilvēkam, atgādinot, ka
“mūsu pienākums ir ne tikai dot maizi, bet
arī dalīties ar viņiem savā ticībā.
Pateicamies visiem, kas atsaucās
pāvesta Franciska aicinājumam, piedalījās
kopā ar mums un mūsu trūcīgajiem Svētajā
Misē 19. novembrī, kā arī ziedoja pārtiku un
higiēnas preces.
Stella Jurgena

ANKETĒŠANA SV. JĒKABA
KATEDRĀLĒ:
REZULTĀTI PĀRDOMĀM
Droši vien pamanījāt, ka oktobra un
novembra mēnešos Sv. Jēkaba katedrāles
draudzes locekļi tika aicināti aizpildīt
aptaujas. Netālu no grāmatu galda, līdzās
Jēkaba katedrāles vēstnesīšiem, bija
novietota kastīte, kurā varēja ievietot
aizpildītas divu veidu anketas – anonīmu
anketu par pieredzi draudzē un tādu, kurā
var norādīt savus kontaktus un gatavību
iesaistīties kādā no draudzes aktivitātēm.
Paldies draudzes prāvestam par atbalstu
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Vai Sv.Jēkaba katedrāles draudzē būtu
nepieciešamas kādas pārmaiņas?
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Nē, viss ir labi, Gribētu vairāk Gribētu vairāk Gribētu vairāk Citi ieteikumi
nekas nav
iepazīt
iepazīt
pasākumu ar
jāmaina
draudzes
draudzē
slavēšanu,
locekļus un kalpojošos aizlūgšanām
piedzīvot garīdzniekus
sadraudzību
idejai, ka būtu labi izzināt, kādas ir draudzes
locekļu domas par to, kas norit mūsu
katedrālē, un kāda ir līdzšinējā pieredze. Un
liels paldies ikvienam, kurš atsaucās un
veltīja laiku anketas vai pat abu anketu
aizpildīšanai. Šajā nelielajā rakstā īsumā
pastāstīsim
par
anonīmajās
anketās
sniegtajām atbildēm.
Anonīmās anketas par pieredzi mūsu
draudzē bija aizpildījuši 198 cilvēki. No
vienas puses, tas nav daudz, ņemot vērā to,
ka Sv. Jēkaba katedrāles draudze skaitliski ir
liela. No otras puses – tas ir pietiekami
daudz, lai varētu secināt, ko un kā domā un
jūtās dažāda vecuma cilvēki ar dažādu
piederības ilgumu mūsu draudzei. Starp
anketas aizpildījušajiem 17 % bija vecumā
līdz 30 gadiem, 31% - vecumā no 31 līdz 50
gadiem, 27% - vecumā no 51 līdz 70
gadiem, savukārt 25 % - 71 gadu un vecāki.
Kā jau bija sagaidāms, lielākā daļa
respondentu bija sievietes - 80%. Jautājumā
par to, cik ilgi cilvēki ir piederīgi mūsu
draudzei, 68% norādīja, ka ir draudzes
locekļi vairāk kā 10 gadus, un tikai 3% - ka

ir piederīgi draudzei mazāk kā vienu gadu.
Starp atbildējušajiem 52% norādīja, ka Sv.
Misi Jēkaba katedrālē apmeklē katru
svētdienu, 20% to dara gan svētdienās, gan
darba dienās, savukārt 28% - pāris reizes
mēnesī vai retāk.
Pirmais anonīmās anketas jautājums
bija par to, vai un kādas pārmaiņas draudzes
locekļi vēlētos redzēt mūsu draudzē. Attēlā
redzams, kā procentuāli sadalījās sniegtās
atbildes. Apmēram trešā daļa respondentu
norādīja, ka nekas nav jāmaina, tomēr
salīdzinoši lielāka daļa atzīmēja, ka gribētu
vairāk iepazīt citus draudzes locekļus un
piedzīvot sadraudzību, kā arī vairāk iepazīt
draudzē kalpojošos garīdzniekus. Pietiekami
daudzi norādīja arī, ka gribētu vairāk
pasākumu, kuros notiek slavēšana un
aizlūgšanas. Vairāki bija norādījuši vēl citus
ieteikumus, ko mainīt vai ieviest mūsu
draudzē, piemēram, Rožukroņa lūgšana
svētdienās pirms Sv. Mises 11.00, u.c.
Uz otro anketas jautājumu par to, vai
draudzes locekļi ir lūguši celebrēt Sv. Misi
sev svarīgos nodomos, apstiprinoši atbildēja
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puse, un pārējie respondenti norādīja, ka vai
nu lūdz to darīt citās draudzēs, vai arī nav
zinājuši par šādu iespēju vai nezina, kā to
paveikt. Tajā skaitā, daži norādīja, ka viņiem
ir radies priekšstats, ka visdrīzāk ir ilgi
jāgaida līdz Sv. Misei viņu nodomos, jo ir
“gara rinda”, tādēļ viņi izvēlas to darīt citās
baznīcās vai individuāli lūdzot priesteriem
no citām draudzēm. Tomēr, kā jau vairākas
reizes esam dzirdējuši ziņojumos pēc Sv.
Misēm, diakons un prāvests aicina veltīt Sv.
Mises savos nodomos Sv. Jēkaba katedrālē.
Anketā bija iekļauts jautājums arī par
mūsu draudzes locekļu
lūgšanas
pieredzi
adorācijas kapelā – vai
tāda ir, vai viņi piesakās
dežurēt kapelā, un vai
adorācija
kopumā
ir
viņiem saprotams
un
ierasts lūgšanas veids.
52% no tiem, kuri
aizpildīja
anketas,
norādīja, ka mēdz kapelā lūgties un/vai tajā
dežurē. Pārējie norādīja, ka nesaprot
adorāciju kā lūgšanas veidu, ka nav
pieraduši to darīt vai arī tam nav laika.
Patiešām, vārds “adorācija”, lai arī bieži
minēts, var nebūt visiem saprotams vai tuvs.
Arī mūsu personiskā garīgās dzīves pieredze
ir tāda, ka līdz adorācijas skaistuma
atklāšanai nonācām pakāpeniski, pirmoreiz
to piedzīvojot kristīgu kopienu pasākumos
vai rekolekcijās. Ir vērts padomāt, kā
vienkārši un ikvienam saprotami (bez
sarežģītas terminoloģijas) atklāt šīs lūgšanas
nepieciešamību, tās dzīvinošo spēku. Kapela
ir lūgšanu un pielūgsmes vieta tik tuvu
mūsu baznīcai. Pēc atbildēm anketās ir
redzams, ka ir svarīgi cilvēkiem vairāk
atklāt to, ka kapelā ir īpaša Kristus klātbūtne
caur Vissvētāko Sakramentu.
Viens no anketas jautājumiem bija
veltīts tam, lai noskaidrotu, kā cilvēki jūtas
mūsu draudzē, cik lielā mērā pazīst citus
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draudzes locekļus un cik aktīvi iesaistās
draudzes dzīvē. Šajā jautājumā bija ietverti
vairāki apgalvojumi, piemēram, “Ilgojos, lai
draudze kļūtu saliedētāka”, un tie bija
jānovērtē 5 ballu skalā (no 1 – nemaz līdz 5
– ļoti). Tā, visaugstākais vidējais vērtējums
(4,0) bija jautājumā par to, cik piederīgi
cilvēki jūtas šai draudzei, savukārt
viszemākais (1,6) - jautājumā par to, vai ir
domājuši par to, ka vēlas pāriet uz citu
draudzi. Tas šķiet saprotami, ja ņemam vērā,
ka divas trešdaļas respondentu ir draudzē
vairāk kā 10 gadus. Varētu teikt, ka tie, kuri
ir draudzē, ir tai uzticīgi,
un tas ir iepriecinoši. No
otras puses, liela daļa
respondentu atbildēja, ka
vēlētos, lai draudze kļūtu
saliedētāka
(61
%
atbildēja, ka to vēlas
diezgan daudz vai ļoti
daudz). Tas ir zīmīgi un
svarīgi, un liecina, ka ir
svarīgi turpināt dažādās aktivitātes, kurās
varam viens otru tuvāk iepazīt un
sadraudzēties. Novērtējot apgalvojumu
“Esmu pazīstams ar mūsu draudzes
locekļiem”, tikai 26% respondentu norādīja,
ka diezgan labi pazīst draudzes locekļus un
ar viņiem komunicē. Tikpat neliela daļa
atbildējušo - 25% - norādīja, ka aktīvi
iesaistās draudzes dzīvē. Šķiet, ka šajās
atbildēs ir zināms paradokss. No vienas
puses, daudzi no mums vēlētos lielāku
sadraudzību un saliedētību draudzē, no otras
puses, nedaudzi ir aktīvi. Draudzes locekļi
gribētu viens otru vairāk pazīt, un būtu
svarīgi dot šo iespēju un rosināt
sadraudzību.
Agapes
tradīcija,
kas
aizsākusies šajā rudenī un notikusi divas
reizes, ir solis tam pretī. Droši vien mums
vairāk vienam otru jāiedrošina, jāiepazīst,
jāaicina iesaistīties kopīgās iniciatīvās,
kalpošanā vai lūgšanā kaut ar nelielu daļu
sava laika. Iepazīšanās un uzticēšanās prasa
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laiku. Droši vien daļa no mums iesaistās
aktivitātēs kādās kopienās vai arī dod
priekšroku garīgo dzīvi izdzīvot vienatnē.
Tomēr dosim iespēju sev un savai draudzei
atklāt vienam otra skaistumu, personību,
intereses un talantus. Pamazām, jo šādas
lietas nevar notikt ātri.
Anonīmās anketas rezultāti apkopotā
veidā ir nodoti draudzes
prāvestam, un noteikti, ka ir
daudz dažādu, radošu veidu,
kā ar draudzē kalpojošo
garīdznieku
vadību
un
palīdzību turpināt saprast
mūsu draudzes locekļu
vajadzības,
ilgas
un
pieredzi, lai draudze būtu
saliedēta un vēl dzīvāka. No
Kunga
plūst
dzīvības
straumes, un mēs ticam, ka
Viņam ir īpaša mīlestība pret Jēkabu, t.i.,
pret Sv. Jēkaba draudzi. Tikai Viņš to var
dzīvināt un nostiprināt, bet Viņam vajadzīga
mūsu vēlēšanās un gatavība būt atvērtiem.
Ģirts un Līga Reimati

Sveicam Augstākās tiesas Civillietu
departamenta tiesnesi un kora
dziedātāju Valerijanu Jonikānu
sakarā ar iecelšanu ordeņa virsnieka
kārtā un Triju Zvaigžņu ordeņa IV
šķiras saņemšanu!
Sveicam ērģelnieku Andreju Danski
35 gadu kalpošanā katedrālē!

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!
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