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JĒZUS DZIMŠANAS IESPĒJAS
Pirms 50 gadiem Ziemassvētkos
bīskaps Julijans Vaivods katedrālē teica šo
uzrunu.
Jau gandrīz divi tūkstoši gadu kā šinī
naktī (25. XII) tiek cildināts Tas, kurš sevi ir
nodevis nāvei, lai mūs atpestītu un tāpēc
blakus savam vārdam „Jēzus‖ ir dabūjis
epitetu – pasaules Pestītājs. Bet, lai Dievs
varētu sevi nodot nāvei, Viľam vispirms
vajadzēja kļūt par īstu cilvēku un, lūk, šonakt
un rītdien visa kristīgā pasaule
atceras šo Dieva - Cilvēka
dzimšanu. Es tīšu prātu
pateicu „kristīgā pasaule‖, jo
kristīgie nav ieslēgti kādā
vienā tautā, vienā valstī vai
vienā pasaules daļā. Viľi ir
burtiski izkaisīti pa visu
pasauli, viľus var sastapt katrā
zemes
stūrī,
uz
katra
meridiāna un uz katras paralēles. Viľi visi svin
vienus un tos pašus svētkus, slavē Vissvētākās
Trīsvienības otrās Personas nākšanu pasaulē
cilvēka miesā; skaita lūgšanas un dzied
dziesmas Jēzus Kristus godam. Nav tādas
rases, un šodien, liekas, arī nav tādas valodas,
kurā Jēzus Kristus vārds nebūtu pazīstams, jo
kristīgie misionāri šodien darbojas visur un
starp šiem misionāriem ir visu tautu
piederīgie. Nav bijis un nebūs otras cilvēcīgā
miesā būtnes, kam būtu tāda atzinība.
Tas arī saprotams, kāpēc Kristus
dzimšana tiek tik plaši un tik svinīgi atzīmēta.
Cilvēces vēsturē nav otra tāda notikuma, kas
būtu ienesis pasaulē tādas pārvērtības, kā

Kristus mācība. Kristus ar savu mācību stāv kā
robeţstabs starp veco un jauno pasauli. Ne
velti no Viľa dzimšanas sākas mūsu gadu
skaitīšana. Kurus Viľa dzimšanas svētkus
svinam, tādā gadā arī dzīvojam. Tāpēc pat
Viľa pretinieki un neatzinēji nevar pateikt
savu dzimšanas gadu citādi, kā pasakot, cik
reizes jau atminēta Kristus dzimšana līdz viľa
dzimšanai. Kādi tad vēl pierādījumi vajadzīgi
tam, ka Kristus kādreiz kā cilvēks dzimis un
kā cilvēks virs zemes
dzīvojis?
Kādreiz viens filozofs
ir pateicis, ka Dieva esamības
pierādījumu
nēsājot
sev
kabatā un parādījis pulksteni:
„Ja ir pulkstenis, ir bijis arī tā
meistars. Ja ir pasaule, tad ir
bijis arī tās Radītājs!‖
Mēs Kristus esamības
pierādījumu arī nēsājam kabatā. Tā ir mūsu
pase. Bez viľa dzimšanas cilvēka miesā mūsu
dzimšanas gads nebūtu tas, kas tagad stāv
rakstīts mūsu pasē. Kristīgie sastāda vienu
trešdaļu visas cilvēces; tātad katrs trešais
cilvēks ir Kristus dzimšanas liecinieks.
Jēzus Kristus dzimšanu cilvēki gaidīja
jau no paradīzes laikiem. Parastā cilvēkbērna
dzimšana jāgaida deviľi mēneši. Ir arī
gadījumi, ka laulātais pāris gaida bērnu visā
savā laulības dzīvē un nesagaida. Un Jēzus
Kristus dzimšanu cilvēki gaidīja jau no tās
dienas, kad pirmais cilvēku pāris pēc grēkā
krišanas, sāka sūro zemes rūķa dzīvi virs mūsu
planētas.
(turpinājums 4. lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 17. decembris
Adventa III svētdiena
8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖
9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas skolas 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
Pirmdiena, 18. decembris
8.00 Svētā Mise par + Sintiju Bāliľu
Otrdiena, 19. decembris
8.00 Svētā Mise par + Jāni Zaķi
15.30 - 17.30 Grēksūdze
18.00 Svētā Mise adorācijas kapelā par
labdariem
Trešdiena, 20. decembris
8.00 Svētā Mise par Andri un Sandru
Poļikoviem
Ceturtdiena, 21. decembris
8.00 Svētā Mise par Stabulnieku un Kukuļu
ģimeľu mirušajiem
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par Regīnas
Erdmanes brāli, māsām un viľu bērniem –
veselību un saticību. Piedalās ansamblis
„Ex Animo‖
Piektdiena, 22. decembris
8.00 Svētā Mise par Gabriēlu.
Jēzus Sirds litānija
Sestdiena, 23. decembris
8.00 Roratmise par + Zenaīdu Prikuli
Svētdiena, 24. decembris
Adventa IV svētdiena.
8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖

9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas skolas telp.
11.00 Galvenā Svētā Mise par draudzi
13.15 Svētdienas skolas nodarbības
UZSĀKAS ZIEMASSVĒTKU LAIKS
15.00 Svētā Mise (bērniem) skolu jaunatnei,
Betlēmes atveidu pasvēte un atklāšana
17.00 Kora koncerts
18.00 Svētā Mise, svin V. E. Arhibīskaps
20.00 Svētā Mise par + Vinetu Brūniľu
Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem
nav saistoši
25-26 DECEMBRĪ DRAUDZES SVINĪBAS
VISSV. SAKRAMENTA ADORĀCIJA
Pirmdiena, 25. decembris
KRISTUS DZIMŠANA, obligātās svinības
8.00 Svētā Mise par draudzi
11.00 Svētā Mise, svin V. E. Arhibīskaps –
tiešā radio translācija
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise par + Antoľinu Soboļevsku.
Visu dienu Vissv. Sakramenta adorācija
Šodien ziedojumi tiek vākti diecēzes Kūrijas
vajadzībām
Otrdiena, 26. decembris.
SV. STEFANS, PIRMMOCEKLIS, svētki
8.00 Svētā Mise par + Jūliju un + Ernestu
Lūšiem
11.00 Svētā Mise un procesija, svin V. E.
Arhibīskaps
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise par + Jāni Garoli
Trešdiena, 27. decembris
SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS
JĀNIS, svētki. Ziemassvētku oktāva
8.00 Svētā Mise par + Antoľinu Vereščaginu
un + Intu Kalpu
Šodien svētī sauso vīnu un sulas
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās

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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Ceturtdiena, 28. decembris
SV. NEVAINĪGIE BĒRNIŅI, MOCEKĻI,
svētki
8.00 Svētā Mise
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par aktieri,
reţisoru + Valdi Liepiľu
Piektdiena, 29. decembris
Ziemassvētku oktāva
8:00 Svētā Mise par + Gunti Grasi
Jēzus Sirds litānija
Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša
Sestdiena, 30. decembris
Ziemassvētku oktāva
8.00 Svētā Mise
Svētdiena, 31. decembris
I svētdiena pēc Ziemassvētkiem.
SV. ĢIMENE – JĒZUS, MARIJA UN
JĀZEPS, svētki. Ziemassvētku oktāva
8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖
9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas skolas telp.
11.00 Galvenā Svētā Mise par draudzi
13.15 Svētdienas Skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) par aktieri,
reţisoru +Valdi Liepiľu
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise Dieva Mātes svētkos,
noslēdzot 2017. gadu un himna Dievs mēs
Tevi slavējam.
Par himnas dievbijīgu nodziedāšanu vai
recitēšanu Baznīca dod iespēju saņemt pilnas
atlaidas.
Vissvētākā Sakramenta adorācija
24.00 Svētā Mise Jauno gadu sagaidot Dieva
Mātes svētkos.
Pirmdiena, 1. janvāris. VISSV. JAUNAVA
MARIJA, DIEVA MĀTE, obligātās svinības
8.00 Svētā Mise
11.00 Svētā Mise. Himna ―Nāc Svētais Gars‖
12.15 „Gaisma Latvijai‖ ar kori „Versija.‖
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise
Nodziedot vai recitējot himnu “Nāc Svētais
Gars” var saņemt pilnas atlaides
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Otrdiena, 2. janvāris.
Sv. Bazilijs Lielais un sv. Gregors no
Naziansas, bīskapi un Baznīcas doktori,
piemiņas diena
8.00 Svētā Mise
11.00 Svētā Mise pansionātā ―Gaiļezers‖
15.30 - 17.30 Grēksūdze
Trešdiena, 3. janvāris
8.00 Svētā Mise
Ceturtdiena, 4. janvāris
8.00 Svētā Mise
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem). Piedalās
ansamblis „Pro Sanctitate‖
Piektdiena, 5. janvāris
Vissv. Jēzus Sirds godināšana
8:00 Svētā Mise par Vizuļu dzimtu.
Jēzus Sirds litānija un uzupurēšanās akts
Sestdiena, 6. janvāris
KUNGA EPIFĀNIJA, obligātās svinības
8.00 Svētā Mise
11.00 Svētā Mise
13.00 Laulības, Edmunds Kurzemnieks un
Anete Jankovska
18.00 Vesperes
18.30 Svētā Mise.
Šodien svētī krītu, vīraku un cēlmetālus
Svētdiena, 7. janvāris.
II svētdiena pēc Ziemassvētkiem.
KUNGA KRISTĪŠANA, svētki.
Vissv. Jēzus Sirds godināšana.
Vissv. Sakramenta adorācija
8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖
9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas sk. telp.
11.00 Galvenā Svētā Mise, Jēzus Sirds litānija
un uzupurēšanās akts. Svētlietu pasvēte
13.15 Svētdienas Skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) par Jūlijas
Altrofas veselību
18.00 Roţukronis
18.30 Svētā Mise
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tieksmēm, noiet kolizejā ar Dievu un cilvēku
likumiem un pat negrib atzīties par vainīgiem,
(turpinājums no 1. lpp) kad tiek sodīti. Bet kas notiktu ar sabiedrību
Kas lai pasaka, cik tūkstošu gadu un valsti, ja visi pilsoľi rīkotos tikai pēc
pagāja no tās dienas, kad Dievs apsolīja saviem instinktiem kā rīkojas dzīvnieki?
pirmajiem cilvēkiem Pestītāju, līdz Viľa Dzīvniekus instinkts ved pie viľiem noliktās
dzimšanai, jo gadu skaitļi Vecās Derības kārtības, bet cilvēkus pie nekārtības. Tāpēc,
Svētajos Rakstos nav precīzi un zinātnieki to cilvēkiem arī ir Dieva un cilvēku rakstīti un arī
laika posmu rēķina ļoti daudzos tūkstošos. Ja nerakstīti likumi, lai tie cīnītos ar savām
reiz Dievs ko bija solījis, tam vajadzēja nākt sliktajām tieksmēm. Grib vai negrib tomēr
jāpiekrīt, ka cilvēka dabā ir kādas vispārējas
un Viľš nāca, kad piepildījās laiks.
Pestītājam vajadzēja nākt, jo priekš katastrofas sekas.
Te paceļas atbildības jautājums. Dzird
mūţīgās svētlaimības bija laidis pasaulē
cilvēkus un reiz vajadzēja dot viľiem iespēju taisnojamies: „Es nevaru būt atbildīgs par to,
šo svētlaimību atgūt, ko viľi pašu spēkiem pie kā neesmu vainīgs. Tāds esmu nācis
pasaulē‖ – Tāds tu tiešām esi nācis, bet no
nespēja pēc iedzimtā grēkā krišanas.
Tā sauktais iedzimtais grēks ir tāda savas ādas nevari izlekt. Teiksim, ja tavs
problēma, ko var atrisināt tikai ticības gaismā. turīgais tēvs ir noplītējis tavu mantojumu, tad
to arī tu nevainīgais
Daudz filozofu un
nevari mantot. Tā
vispār domātāju ir
pirmo cilvēku grēks ir
galvas lauzījuši, lai
Rīgas sv. Jēkaba katedrāles
sagandējis viľu darbu
izprastu cilvēka dabu.
garīdznieki un kalpotāji sirsnīgi
un tādi viľiem un viľu
Lieta tā, ka visa
sveic Jūs un Jūsu tuviniekus,
bērniem dzimst bērni
pasaule un arī visas
līdz šai dienai.
citas dzīvas būtnes
draugus, paziņas un visus labas
Lūk,
šīs
dzīvo saskaľā ar viľu
gribas cilvēkus
katastrofas gaismā arī
Radītāja
nosprausto
Kristus dzimšanas svētkos!
jāskata Jēzus Kristus
kārtību. Dzīvās būtnes
nākšanu un darbību
vadās
no
sava
Svētīgu Jauno 2018. gadu!
pasaulē.
Vajadzēja
instinkta, un tāpēc viľu
cilvēkus
vest
pie
dzīve noris normāli.
iespējas atkal kļūt par
Tikai cilvēks ir tāda
himera, ka pat savu rīcību ne katrs spēj izprast Dieva bērniem, un vismaz pēc nāves iegūt to
– grib būt labs un kārtīgs, bet vai uz katra soļa svētlaimību, kāda viľiem bija lemta, bet ko
sajūt sevī kādu spēku, kas viľu velk citur, bija pazaudējuši caur pirmo cilvēku grēku. Un
nekā drīkst un grib. Dīvainākais, ka jau šo iespēju Pestītājs deva, bet nepārradīja
bērnībā, pirms viľš sāk saprast, kas ir labs un cilvēka dabu.
Vispirms viľš ar savu mācību parādīja
kas ļauns, viľā darbojas šī tieksme uz aizliegto
un tā darbojas līdz pat nāvei. Cilvēks par ceļu un deva garīgus līdzekļus, kurus
aizliegto domā arī tad, kad aizliegumu vairs pielietojot, cilvēks, arī tāds, kāds viľš ir
iedzimtā grēka dēļ, spēj cīnīties ar savām
nespēj pārkāpt.
Lūk, šī tieksme uz aizliegto arī ir iedzimtajām vājībām.
Kas labāk šos līdzekļus izlieto, tas kļūst
iedzimtā grēka sekas; sekas, pie kurām viľš
pats nav vainīgs – ne viľš tās gribēja, nedz ar tuvāks cilvēka ideālam. Tāpēc mums ir
savu rīcību ieguvis, bet sev nes līdzi visu dzīvi cilvēki, kas pasludināti par svētajiem. Tie ir
garīgie varoľi, kas ieguvuši tikumus heroiskā
kā otro dabu.
Tāpēc daudzi cilvēki, kas paraduši pakāpē. Šo Kristus darbības veidu var saprast
vadīties dzīvē tikai no savām personīgajām un pat novērtēt visi – ticīgie un neticīgie.
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DIAKONA GUNĀRA
SVĒTDIENSKOLAS
ABSOLVENTU SALIDOJUMS
Absolventu salidojums. Tas nozīmē
tikšanos un atcerēšanos. Satiekas sen
nesatiktie un katrs savā dzīvē aizgājušie, pie
klāta galda atceras pasniedzējus, skolotājus,
paši sevi, savus
biedrus un daţādus
atgadījumus
no
pavasarīgā mācību
laika.
Šo
laicīgo
mācību iestāţu silto
tradīciju
šogad
pārľēma Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles
draudze un tumšajā rudens sestdienas 25.
novembra pēcpusdienā pie klāta galda
sapulcināja diakona Gunāra Svētdienskolas
absolventus. Šī skola būtiski atšķiras no tām,
kuru pieredzi atzinām kā derīgu šāda
pasākuma organizēšanai.
Diakons Gunārs savus 35 kalpošanas
gadus, no kuriem 25 gadus jau ir ordinēts
diakons, kā uzticīgs Kristus māceklis pilda
Viľa pavēli: ―Bet Jēzus atbildot sacīja tiem:
―Dodiet jūs viľiem ēst!‖ (Mk 6, 37). Viľš ir
sniedzis saviem audzēkľiem zināšanu
pamatbarību,
sagatavojot
Sakramentu
saľemšanai, lai pieľemot Euharistijas
neiznīcīgo maizi, tie jau šajā dzīvē sāktu
baudīt Radītāja klātbūtni un nākamās dzīves
nojausmu, ―kad laika skaitīšana vairs nebūs‖.
No visai lielā aicināto skaita atsaucās
ap 70, bet ieradās 40, bet šajā it kā nelielajā
pulkā bija gan diakona Svētdienskolu jau sen
beigušie absolventi, gan šā gada izlaiduma
pārstāvji. Sadraudzības vakaru ar savu
klātbūtni pagodināja V.E. Rīgas arhibīskaps
Z.Stankevičs, draudzes administrators pr.
P.Kļaviľš, pr. V.Vārpsalietis un goda vietā,
protams, bija pats diakons Gunārs, kura
kolorītā un harizmātiskā personība gan
aizrāvusi, gan kaitinājusi ne vienu vien
audzēkni. Pasākumu vadīja aktrise Olga
Dreģe, bet ar muzikālo priekšnesumu
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kuplināja dziedātāja Gunita Sakniľa un
ērģelnieks Ingus Kokins.
Ievadot vakaru, lūgšanu un uzrunu
sacīja arhibīskaps, kurš izmantojot ūdens
simboliku, atgādināja par absolventu sūtību
dot saľemto mācību tālāk, ar sakramentiem
uzturēt to dzīvu, lai tie nekļūtu kā stāvošs
ūdens, ka sasmok un nav derīgs, bet kā tekošs,
svaigs ūdens, kas dāvā citiem veldzi un
dzīvību.
Dziedātāja G.Sakniľa bija izvēlējusies
trīs ļoti daţādu komponistu skaľdarbus, ko
vienoja Dievmātes un Euharistijas tēma –
viľas un ērģelnieka izpildījumā izskanēja
franču komponista K.Sen-Sansa ―Ave Maria‖,
latviešu mūziķa M.Celminska ―Dievmātei‖ un
itāliešu mūziķa, sv. Jāľa Bosko laikabiedra
Dţ. Konkones ―O salutaris‖.
Savukārt O.Dreģe ar daţādu autoru
dzejas un prozas lasījumos veda klausītājus
atziľas ceļā par to, kas ir patiesi vērtīgs un
pastāvēs arī Mūţībā. Viľas sacītais savienoja
pasaulīgo ar dievišķo,
iezīmējot mūsu laika
alkatības un materiālās
bagātības īslaicīgumu, to
ierobeţoto vērtību vai
pat nevērtību, iepretim
mīlestības mūţīgumam.
Viľas teiktais atgādināja
senseno patiesību – mīlestība nav nopērkama,
kas vienā, ugunskvēles pilnā teikumā ir
atgādināts Rakstos: ―[...] ja kāds pat visu sava
nama pārticību būtu ar mieru atdot par
mīlestību, tad tomēr viľš paliktu tikai par
apsmieklu!" (Dz dz 8, 7).
Taču neviens absolventu salidojums
nebūtu pilnskanīgs bez absolventu stāstiem un
atmiľām par savu skolu un skolotājiem. Tā tas
bija arī šoreiz, sākumā lēni un atturīgi, vēlāk
jau arvien rosīgāk diakona Gunāra bijušie
audzēkľi dalījās atmiľās par viľu un mācībām
pie viľa. Interesanti bijis visiem, vārdu
―garlaicīgi‖ neizrunāja neviena mute, taču
attieksme pret skolotāju bijusi daţāda.
Diakona Gunāra tiešumā un atskabargainajā
humorā bijis gan pievilkšanas, gan
atbaidīšanas spēks, taču daţi atzinās, ka ātrai
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aiziešanai no mācībām pēc kāda laika sekojusi
arī atgriešanās. Bija arī audzēkľi, kuri diakona
svētdienas skolu apmeklējuši pat divas reizesšie labi un pamatīgi ieliktie katoliskās
Baznīcas mācības pamati mudinājuši būvēt šo
celtni tālāk, jau iegūstot izglītību RARZI un
darbojoties draudzē.
Taču visskaistākie notikumi mūsu
realitātē joprojām ir ielikti laikā un mums,
tāpat kā Kunga mācekļiem bija jākāpj lejā no
svētku Tabora kalna, atgrieztos pie saviem
pienākumiem. Paliek siltas atmiľas par
diakona
smaidošo
vaigu,
arhibīskapa
aicinājumu būt kā dzīvajam ūdenim priekš
otra, O. Dreģes samtaino balsi, Gunitas

dziedājumu un kopā būšanas prieku.
Iesākumā bija tikai Vārds un tapa
pasaule. Iesākumā bija maza doma par
diakona absolventu sapulcināšanu, lai
pateiktos viľam par ilgo kalpojumu un
rosinātu to turpināt, un tapa absolventu atmiľu
vakars. Varbūt radusies jauna tradīcija, kas
iedzīvosies katoļu draudzēs – Svētdienskolu
absolventu salidojumi, lai atcerētos tos, no
kuriem esam saľēmuši maizi, kas nenoveco un
dod pieeju mūţīgās dzīvības avotiem.
Stella Jurgena, diakona Gunāra
Svētdienskolas absolvente

LIELĀKAI KOPĪBAI
Pienācis laiks izvērtēt aizvadīto gadu un
pateikties Dievam par iespējām labāk iepazīt
Viľu un vienam otru. Ar oktobri esam
aizsākuši sasveicināšanos svētdienās pēc
vienas no sv. Misēm, esam veikuši aptauju ar
katedrāles apmeklētājiem, un tās rezultātu
pārskats publicēts iepriekšējā Vēstnesītī.

Plānojam izvērst satikšanās un savstarpējās
iepazīšanās iespējas. Svētdien 14.janvārī plkst.
12:30 notiks tikšanās ar pr. Paulu, lai labāk
iepazītu viľu, uzdotu jautājumus, izteiktu
viedokļus. Pie katedrāles izveidota pastorālā
padome, kas (saskaľā ar Baznīcas likumu 228.
kanonu) pārstāv daţādus kalpojumus un palīdz
garīdzniekiem kopības un draudzes dzīves
veicināšana. Šī padome sanākusi 21. oktobrī,
11. novembrī un 15. decembrī un, pateicoties
tās ierosmēm, notika Svētdienas skolas
salidojums 25. novembrī. Pastorālās padomes
locekļi ir Stella Jurgena, Vita Briţe. Aldis
Pauliľš, Ģirts Reimats, Līga Roķe-Reimate un
Helēna Ţigo. Padomi vada un koordinē
katedrāles Caritas vadītāja Andţella RozeJumiķe, kurai ir maģistra grāds pastorālajā
padomdošanā un kura var konsultēt sadzīves
jautājumos. Pieľemšanas laiks pirmdienās
plkst.18-20. Iepriekš lūgums sazināties pa
mob. 26156406.
Sirsnīgs paldies šīs padomes locekļiem,
brīvprātīgajiem kalpotājiem un daţādu darbu
izpalīgiem, ar kuriem iespējams organizēt un
īstenot satikšanos pie tējas galda, veicināt
sadraudzību. Īpaša pateicība deţurantēm un
dievnama
apkopējām,
procesiju
organizētājiem un dalībniekiem, Dieva vārda
lasītājiem, koru vadītājiem un dziedātājiem, ar
kuru līdzdalību dievkalpojumi var notikt
sakoptā, skaistā un garīgi pacilājošā vidē.
Paldies visiem, kuri ziedojiet laiku un
līdzekļus katedrāles garīgam un materiālam
uzplaukumam.
Ja vēršam skatu uz 2018. gadu, tad
mums jau paredzēti vairāki svinīgi pasākumi.
25. aprīlī diakons Gunārs svin savas
ordinācijas 25. gadu Jubileju. Lielāka
svinēšana paredzēta svētdien, 29. aprīlī plkst.
11.00. „Neokatehumenāta ceļš‖ svin savas
vispārējās pastāvēšanas 50 gadu Jubileju un 25
gadus
Latvijā
ar
sestdienas
vakara
dievkalpojumu
2.jūnijā.
Savukārt
29.
septembrī atzīmējam 100 gadus kopš atjaunota
Rīgas diecēze un, protams, visu gadu
gatavojamies Latvijas Republikas simtgades
svētkiem ar rakstu sēriju ―Latvijai un
brīvībai.‖ Vēstnesītī paredzēts aplūkot arī
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svētīgā Pāvila VI encikliku Humanae Vitae 50
gadu ietvaros, arī citas personu un dokumentu
jubilejas. Esam īpaši priecīgi 1. martā atzīmēt
mūsu pazīstamās skatuves mākslinieces,
Dieva vārda lasītājas un bieţi katedrālē
klātesošās Olgas Dreģes 80 gadus.
Katram no mums Jaunajā gadā lai ir
iespēja piedzīvot un nosvinēt Dieva klātbūtni
un līdzcilvēku sirds siltumu, kas izplatās ap
mums un dara mūs pašus un mūsu Latviju
gaišāku, skaistāku un mājīgāku. Aizsāksim
2018. gadu ar kristīgu cerību un prieku.
Dāvāsim to viens otram un iesim uz priekšu pa
kopīgo ceļu!
Pr. Pauls

LATVIJAI UN BRĪVĪBAI
Latvijai un brīvībai ir veltīti valsts
simtgades pasākumi. Lai arī Latvijas valsts
proklamēta Rīgā 1918. g. 18. novembrī, tomēr
šim datumam ir sava priekšvēsture, zīmīgi
notikumi, kurus atceramies notikušus pirms
100 gadiem.
Pasaules karš bija
prasījis daudzus upurus
un reizē pavēris jaunas
iespējas. ASV prezidents
Vudro Vilsons 1918. gada
8. janvārī deklarē tautām
pašnoteikšanās tiesības, un latvieši bija
noorganizējuši Valkā jau 1917.g. novembrī
savu Pagaidu Nacionālo Padomi, ap kuru
saistās valsts neatkarības rīta cēliens. Tai bija
ne tikai uz ārieni jācīnās par neatkarīgu
Latvijas valsti, bet daudz kas jādara arī uz
iekšieni, pie saviem ļaudīm. Tai bija jāpārvar
arī nesapratne un pretestība no sociāldemokrātiem,
boļševikiem
un
internacionālistiem.
Politiskā gaisotne toreiz Krievijā bija
tāda, ka Nacionālai Padomei bija jāgrieţas ar
īpašu uzsaukumu pie savas tautas. Uzsaukumā
bija teikts:
,,Latvieši! Svešas tautas krusto savus
zobenus pār mūsu zemi un prasa, kam viľai
piederēt? Šai brīdī lai skaļi visā pasaulē atskan
latvju tautas balss: Šī zeme ir mūsu, mēs paši
gribam valdīt par savu zemi kā brīva tauta.
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Kurzeme, Vidzeme un Latgale, to nedrīkst
šķirt ne upes, ne robeţu stabi! Lai svabadi pa
viľu staigā latviešu arkli un sētuve. Lai
apvienotu sašķelto tautu par Latviju, nodibinājusies Latviešu pagaidu Nacionālā
Padome. Viľa radusies visgrūtākā brīdī, kad
ienaidnieks izstiepj savu roku pār Latviju, kad
nacionālā griba salauzta un asās partiju cīľās
esam pazaudējuši tos lielos mērķus, ko vēsture
nostāda acu priekšā visām mazām un
kalpinātām tautām. Lielais atlaišanas vārds ir
atskanējis: pašnoteikšanās tautām! Negaidiet
vairs citas atlaišanas! Ľemiet sev paši, ko
vēsture jums dod, un esiet gatavi notīrīt savas
durvis no svešiem apspiedējiem. Ľemiet sev
paši šo zemi, ko mūsu tēvi pirkuši saviem
asins sviedriem, un celiet tur labāku valsti
nekā tā, kas tagad iet bojā! Lai dzīvo apvienotā Latvija!"
Jau 1918. g. 30. janvārī Pagaidu
Nacionālā Padome Petrogradā pieľem
vēsturisko lēmumu, ka Latvijai jābūt
patstāvīgai, neatkarīgai, demokrātiskai republikai, kas apvienotu Kurzemi, Vidzemi un
Latgali. ,,Mums uzspiestās ķēdes mēs salauzīsim,― šajā lēmumā tālāk teikts, „vai arī tās
sadrupinās laika gars. No vaţām, kurās mēs
labprātīgi sevi iekalsim, nevarēs atbrīvot
nekāda vara.―
Kad pirms tam janvārī Petrogradā sanāk
Krievijas Satversmes Sapulce, tad Jānis
Goldmanis kā latviešu deputāts tur deklarēja,
ka Latvijas jautājums ir kļuvis starptautisks un
to nevar vairs izšķirt Taurijas pilī, bet par to
lems Latvijā Latvijas Satversmes Sapulce. Ar
to bija visai pasaulei atklāti un vaļsirdīgi
pieteikta Latvijas atdalīšanās no Krievijas, kas
Ļeľina vadībā tam formāli piekrita.
Pagaidu Nacionālās Padomes ārlietu
nodaļa savukārt griezās Pēterpilī pie Amerikas
un Rietumeiropas valstu sūtniecībām gan
rakstiski, gan personīgi, norādot, ka šāda
Latvijas valsts radīšana vajadzīga no taisnības,
tiesību un cilvēcības viedokļa, un ka
saimnieciski un kulturāli ir garantēta tās
pastāvēšana.
1918. g. vasarā Pagaidu Nacionālā
Padome pilnvaro Zigfrīdu Meierovicu doties
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uz Angliju un panākt tur atbalstu Latvijas
valsts dibināšanai. Šo uzdevumu Z.
Meierovics tik sekmīgi veic, ka jau 1918. g.
11. novembrī panāk no Lielbritānijas Latvijas
de facto atzīšanu un Latviešu pagaidu
Nacionālo padomi par jaunās valsts pagaidu
valdību.
Pa šo laiku, 1918. g. 18. novembrī
latviešu sabiedriskie darbinieki kā savu partiju
pārstāvji panāk saprašanos un rada jaunu
pārstāvības orgānu — Tautas Padomi, kura
1918. g. 18. novembrī pasludina, ka Latvija ir
patstāvīga, neatkarīga republika. Tas ir visu
agrāko cīľu un pūliľu kopsavilkums, par ko
bija mūsu dzejnieki un rakstnieki, karavīri un
sabiedriskie darbinieki sapľojuši un cīnījušies.
Vācu civilā pārvalde tomēr tikai 26. novembrī
varu nodeva Latvijas Pagaidu valdībai, kuras
darbību apgrūtināja
Krievijā
valdošās
ideoloģijas atbalstošie politiskie spēki.
1918. gada 4. decembrī Latvijas
Sociāldemokrātijas Centrālā Komiteja Rīgā
nolēma izveidot Latvijas padomju pagaidu
valdību ar P. Stučku priekšgalā. 1918. gada
17. decembra šīs valdības Manifests
pasludināja padomju varu apvienotajā Latvijā
neatkarīgas padomju republikas formā, un 22.
decembrī Padomju Krievijas Tautas komisāru
padome ar Ļeľinu priekšgalā pieľēma dekrētu
par Latvijas padomju republikas neatkarības
atzīšanu. Līdz ar to, tikai 1919. gada notikumi
– brīvības cīľas - galīgi izšķīra noteiktas
politiskas sistēmas nostiprināšanos Latvijā.
Pieminot un svinot šos 1918. gada
notikumus, mēs varam pateikties Dievam par
iegūto brīvību, kura mums ir jāuztur,
iestājoties par vērtībām, kuras mūs vieno
kopējam labumam, patiesai saskaľai un
mieram. Šajā rakstu sērijā pārdomāsim šīs
vērtības, kuras nostiprina tautu ar savu zemi,
veicina patriotismu un patiesu iekšēju brīvību,
kas ļauj mums iesaistīties valsts attīstībā.

Svētdien 24. dec. 17:00 katedrāles kora
koncerts Andreja Danska vadībā
Pirmdien 1. janvārī 12:15

“Gaisma Latvijai” ar kori “Versija”
Svētdien 14. janv. plkst. 12:30 tikšanās
ar pr. Paulu Svētdienas skolas telpās

"Tauta, kas staigāja
tumsībā, ieraudzīja lielu
gaismu." (Is 9,1)

SVĒTDIENAS SKOLAS
NODARBĪBAS
uzsākas 2018.g. 11. februārī
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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