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KRISTIEŠU VIENOTĪBAS NEDĒĻA
 Lūgšanu nedēļa par kristiešu 

vienotību (18. - 25. janvārī) ir laiks, kas 

mudina kristiešiem izmeklēt sirdsapziņas 

par pilnīgas vienotības atjaunošanu. Tas 

atgādina, ka vienotība ir dāvana no Dieva, 

tāpēc to intensīvi jālūdz no viņa. Daţādu 

konfesiju kristieši šajā laikā sanāk uz 

kopīgām lūgšanām, vairāk izprot daļējo, 

reizē īsto, jau pastāvošo kopību. Dieva 

priekšā un ar viņa palīdzību tie kopīgi dodas 

uz pilnīgu vienotību, tiecas uz 

šo mērķi, vēršoties lūgšanās uz 

Dievu, kas šķīstī un atbrīvo, 

atpestī un vieno.  

Lūgšana par vienotību 

izplatās aizvien vairāk pasaulē 

gan starp katoļiem, gan 

pārējiem kristiešiem. Tā pieder 

normālai dzīvei draudzēs, vairs 

nav ārkārtējs notikums. Šai 

lūgšanai jāietver kopienas visā kristiešu 

saimē. Tai jāmudina cilvēku sirdsapziņas 

apzināties kristiešu sašķeltību, kas „ir 

pretrunā Kristus gribai. Tā ir ieļaunojums 

pasaulei un šķērslis vienai no svētākajām 

lietām – Evaņģēlija sludināšanai visai 

radībai‖ (UR, 1).  

Kopīgie kristiešu projekti šīs nedēļas 

ietvaros liecina par kopīgo nodomu un 

darbību vienotības labā. Tie izsaka kopīgo 

piekrišanu uzmanīgi ieklausīties Dieva 

Vārdā, lai veiktu viņa gribu.  

Šī lūgšanu nedēļa izraisa arī raizes, jo 

Kunga priekšā esam vainīgi par to, ka 

kristiešu pilnīgā vienotība vēl nav sasniegta. 

Šķiet, ka šīs raizes, daţkārt līdz ar 

sarūgtinājumu, ir pozitīva iezīme. Tās 

mudina vairāk nodoties ticībai un mīlestībai, 

meklējot pilnīgu vienotību. Vatikāna II 

koncils atgādina, ka rūpēm par vienotības 

atjaunošanu jāietver katrs – ganītāji un 

ticīgie – katrs pēc savas lomas un spējām, 

pat ikdienas dzīvē esošās norises  

(sal. UR, 5).  

Ne visu tomēr var reducēt 

līdz vēsturiski – kulturāliem 

faktoriem, pat ja tie stipri un 

kaitējoši ietekmēja 

atsvešināšanos starp 

Austrumiem un Rietumiem. 

Dialogu, tātad, jāuztur ar 

dedzīgu lūgšanu, kurā 

iesaistītos visi kristieši. Pats 

dialogs paredzēts, lai risinātu problēmas, 

kas saistītas ar ticības jautājumiem; no otras 

puses, dialogs palīdz noskaidrot savstarpējo 

neizpratni un aizspriedumus, sasniegt 

vienošanos par atbilstošām daţādībām 

ticības vienotībā. Pilnīgas vienotības labā 

jābūt atvērtiem gan Austrumu, gan Rietumu 

tradīcijām.  

Turpinās dialogs ar Rietumu 

Baznīcām par būtiskām tēmām Baznīcas 

dzīvē, piemēram, kristību, Euharistiju, 

kalpošanas amatu, lai pārvarētu pagātnes 

strīdus.                          (turpinājums 3. lpp) 
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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 skolas telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise par pr. E.Cakulu un 

pr. V.Kokaru, 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 par draudzi 

Pirmdiena, 8. janvāris 

8.00 Svētā Mise par Kristu dzimšanas dienā 

Otrdiena, 9. janvāris 

8.00 Svētā Mise devēja nodomā par mūţībā 

aizgājušo 

15.30 - 17.30 Grēksūdze 

19.00 Svētā Mise Onkoloģiskajā centrā 

Trešdiena, 10. janvāris 

8.00 Svētā Mise par + Veru Mackeviču 

Ceturtdiena, 11. janvāris 

8.00 Svētā Mise par Ārija un Teklas Sinātu 

miesas un gara dziedināšanu 

18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par Jāņa Sirmā 

veselību un dziedināšanu. Piedalās ansamblis 

―Effata‖ 

Piektdiena, 12. janvāris  

8.00 Svētā Mise par Ivetu Vagali. J. S. litānija 

Sestdiena, 13. janvāris 

8.00 Svētā Mise Sv. Jēkaba katedrāles Dzīvā 

Roţukroņa nodomā 

Svētdiena, 14. janvāris 

Parastā liturģiskā laika II svētdiena 

8.00 Svētā Mise par draudzi un ―Svētais 

Dievs‖ 

9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise 

13.15 Svētdienas skolas nodarbības  

15.00 Svētā Mise (bērniem) par Jeļenu, 

Aleksandru, Anastāsiju, Mihailu un Maksimu 
Svarevskiem 

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise par + Artūru Arzumaņjanu 

Pirmdiena, 15. janvāris 

8.00 Svētā Mise par + Judīti Demidovu 

11.00 Svētā Mise Aglonas Dievmātes godam 

Otrdiena, 16. janvāris 

8.00 Svētā Mise par brāli + Tomiju vispasaules 

Marijas leģiona komīcija prezidentu 

15.30 - 17.30 Grēksūdze 

18.00 Svētā Mise Adorācijas kapelā par 

labdariem 

Trešdiena, 17. janvāris 

Sv. Antonijs, abats, piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise par Pēteri Čeveru 

Ceturtdiena, 18. janvāris 

UZSĀKAS LŪGŠANU NEDĒĻA PAR 

KRISTIEŠU VIENĪBU 

8.00 Svētā Mise par + Edvīnu, + Eulātiju 

Kalniņiem un + Miķeli, + Veroniku, + Gunāru 

Leitāniem 

18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem). Piedalās 
katedrāles ansamblis ―Ex Animo‖. 

Pilnas atlaidas, ja piedalās lūgšanu nedēļā un 

tās noslēgumā. 

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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Piektdiena, 19. janvāris 

8:00 Svētā Mise par + Jadvigu, + Juri un 

+Eleonoru. Jēzus Sirds litānija 

Sestdiena, 20. janvāris 

8.00 Svētā Mise 

18.00 Svētā Mise - dziedināšanas 

dievkalpojums. 

Svētdiena, 21. janvāris 

Parastā liturģiskā laikposma III svētdiena 

8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖ 

9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas telpās 
11.00 Galvenā Svētā Mise par + Antru Grišāni  

13.15 Svētdienas Skolas nodarbības 

15.00 Svētā Mise (bērniem) par + Bruno 

Borodušku 

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise 

KRISTIEŠU VIENOTĪBAS 

NEDĒĻA 
(turpinājums no 1. lpp) 

Nesen notikušās reformācijas 

aizsākšanās 500 gadu atcere rosinājusi 

pievērsties kristības sakramenta padziļinātai 

izpratnei. Neskatoties uz daţkārt paliekošo 

polemiku un pat apvainošanu, šīs attiecības 

bez šaubām attīstās, vispirms pateicoties 

kristiešu lūgšanām par vienotību.  

Apustulis Pāvils raksta par vienu 

Garu, daţādām dāvanām un vienu miesu 

(sal. 1 Kor 12: 3–13). Pirmais nosacījums 

dāvanu izšķiršanā ir ticība Jēzum Kristum. 

Viens Gars iedvesmo daţādas dāvanas, 

kalpojumus un darbības. Harizmu izšķiršanā 

vienotības kritērijs ir neaizvietojams. 

Harizmu daţādība nedrīkst izraisīt anarhiju, 

it kā cilvēks lepotos ar kaut ko savu, bet īsta 

harizma vērsta uz to, lai nostiprinātu, 

bagātinātu vienotību, kopīgo labumu. 

Izmantojot stoiķu lietoto metaforu par miesu 

indivīda attiecībās ar sabiedrību, sv. Pāvils 

akcentē kopienu kā Kristus Miesu. Tajā ir 

daţādas dāvanas, kurām jākalpo tam, lai 

celtu vienu Kristus Miesu, lai harmoniski 

attīstītu tās dzīvīgumu. Šādi harizmas kalpo 

vienotībai. Kad šī vienotība cieš, tad katra 

dāvana jāizmanto tās atjaunotnei. Miesas 

veselībai, tās normālai darbībai pieder 

vienotība un harmoniska funkcionēšana. 

Tātad visām harizmām daţādās pašreizējās 

izpausmēs jākalpo vienotībai, lai kristiešu 

saime varētu sludināt un liecināt, ka Jēzus 

Kristus ir Kungs.  

Ikdienas mums jālūdz vienotība, līdz 

visi kristieši, pārvarējuši šķēršļus un 

sasnieguši pilnīgu vienotību ticībā, spēs 

svinēt un ņemt dalību vienā Kunga 

Euharistijā. Šajā ceļā uz vienotību joprojām 

pastāv nopietnas teoloģiska un psiholoģiska 

rakstura grūtības. Tieši tāpēc lūgšana, kas 

paceļas debesu Tēva troņa priekšā, lai 

atjauno, nostiprina mūsu pienākuma apziņu, 

lai dara siltas mūsu sirdis, lai nostiprina 

mūsu cerību.  

SVĒTĀS FILOMENAS BRĪNUMS 
Svinot svētās Filomenas dzimšanas 

dienu šai pasaulei – 10. janvārī, iepazīsimies 

ar jauno horvāti Mirelu Maduniču, kas 

dzīvoja Splitā un 2001. gadā nopietni 

saslima ar nezināmu slimību. Ārsti viņai 

konstatēja nenosakāmas izcelsmes alerģiju 

un viņas asinīs nepieļaujami lielā 

koncentrācijā dzelzi, magniju, varu, cinku, 

svinu un kalciju. Noteikt slimības diagnozi 

ārsti nespēja, kādēļ divus gadus viņa tika 

pakļauta daţādiem izmeklējumiem. Lai 

noteiktu slimības ārstēšanai nepieciešamās 

zāles, ar viņu eksperimentēja kā ar jūras 

cūciņu. Neraugoties uz mediķu centieniem, 

diagnoze netika noteikta. Mirelas veselības 

stāvoklis kļuva arvien sliktāks. 2003. gada 

nogalē visi ārsti bija pārliecināti, ka Mirela 

Maduniča ir nedziedināmi slima un viņa 

mirst. Ņemot vērā šo ārstu atzinumu, 2003. 

gada 21.decembrī viņu ieveda mākslīgajā 

komā. 2004.gada 6.janvārī, atrazdamās 

komā, Mirela Maduniča dzirdēja balsi, kas 

lika celties augšā un braukt uz Itālijas 
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pilsētu Mugnano pie svētās Filomenas. 

Mirela atmodās no komas, un draugi nolēma 

vest viņu uz Mugnano. 2004. gada 8. janvārī 

pulksten 21.00 Mirela ar četriem draugiem 

no Splitas ostas ar prāmi devās ceļā uz 

Itāliju, lai nokļūtu svētās Filomenas 

sanktuārijā. Mirela bija tik slima, ka 

nevarēja ne ēst, ne runāt. 2004. gada 10. 

janvāra vēlā vakarā Mirela ar pavadoņiem 

nonāca pie svētās Filomenas sanktuārija. 

Mirelu ienesa sanktuārijā un noguldīja pie 

svētās Filomenas altāra. Gulēdama pie 

altāra, Mirela klusībā lūdzās, arī viņas 

draugi lūdzās par viņas dziedināšanu. 11. 

janvāris bija sevišķa diena - 

diena kad pie svētās Filomenas 

altāra svētī viņas eļļu. Eļļas 

svētīšanas brīdī pie svētās 

Filomenas altāra atradās Mirela 

un mazs, no bērnības akls zēns. 

Priesteris iezieda viņus abus ar 

eļļu, un Mirela redzēja, ka 

neredzīgais zēns top redzīgs, un 

sajuta, ka ir dziedināta. Ārstu 

atzinums, ka Mirelas Maduničas 

izveseļošanās nav izskaidrojama 

no medicīnas viedokļa, atrodas Itālijā 

Mugnano sanktuārijā. Pēc dziedināšanas 

Mirela ar draugiem pavadīja svētās 

Filomenas sanktuārijā vēl divas dienas, 

lūdzoties par savu dzimteni Horvātiju, 

jauniešiem un ģimenēm.  

Pēc atgriešanās Splitā Mirela un viņas 

draugi daudz lūdzās, pulcēja ap sevi 

cilvēkus. No sanktuārija atvestās svētās 

Filomenas eļļas izmantošana veicināja 

cilvēku atgriešanos pie Dieva. 

Iedvesmojušies no notikušās dziedināšanas 

un cilvēku atgriešanās pie Dieva, viņi 

nolēma dibināt svētās Filomenas brālību. 

Lai saņemtu atļauju brālības dibināšanai, 

Mirela Maduniča kopā ar pavadoņiem 2004. 

gada martā devās uz Itāliju pie Nolas 

bīskapa un svētās Filomenas sanktuārija 

rektora. Nolas bīskaps un sanktuārija 

rektors, uzklausījuši horvātu lūgumu, deva 

atļauju svētās Filomenas Arhibrālības 

Horvātijas brālības izveidošanai un par tās 

izpilddirektori iecēla Mirelu Maduniču, kura 

šai amatā ir vēl joprojām. Pēc atgriešanās no 

Itālijas brālība uzsāka apzināt, kā 20. 

gadsimtā Horvātijā notika svētās Filomenas 

godināšana, un uzzināja, ka līdz 1965. 

gadam Horvātijā bija 16 priesteri, kuri 

godināja svēto Filomenu, no kuriem 2005. 

gadā deviņi vēl bija dzīvi un kalpoja. Šie 

priesteri liecināja, ka galvenā svētās 

Filomenas godināšanas vieta bija 

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs 

uzņemšanas baznīcā Molvē, kurā 

svētās Filomenas altāris bija no 

1900. gada, un ka 1965. gadā 

altāra lejas daļu, kurā atradās 

svētās Filomenas skulptūra, 

aizmūrēja. 2007. gadā Mirela 

Maduniča panāca, ka altāra 

aizmūrējumu atvēra, un baznīca 

atkal kļuva par svētvietu, kurā ar 

svētās Filomenas starpniecību 

tiek izlūgtas Dieva ţēlastības. 

Svētās Filomenas 

Arhibrālības Horvātijas brālība sekmīgi 

darbojas. Par savu pamata uzdevumu tā ir 

izvirzījusi ar svētās Filomenas palīdzību 

sekmēt cilvēku atgriešanos pie Dieva, 

izplatīt informāciju par svētās Filomenas 

varonīgās kristīgās šķīstības nozīmīgumu 

šodien un par to, ka viņa ir mūslaiku svētā, 

kura bija apslēpta katakombās līdz laikam, 

kad pasaulei viņu vajadzēs visvairāk. 

Horvātijā bieţi apmeklētas svētās Filomenas 

godināšanas un lūgšanu vietas ir 

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs 

uzņemšanas baznīca Molvē un Svētā Filipa 

Neri baznīca Splitā. 

Pateicoties ticīgo horvātu lūgšanām 

un horvātu priesteriem, svētās Filomenas 

godināšana ir izplatījusies aiz Horvātijas 

robeţas Bosnijā. Svētā Filomena atrodas 

Dievmātes tuvumā, jo, kā pamatojis 
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pazīstamais marioloģijas zinātnieks Marks 

Miravelle savā darbā ―Our Lady and 

St.Filomena,‖ viņa ir Jēzus un Dievmātes 

mīļotā meita, kuru visās ciešanās stiprināja 

Dievmāte. Jēzum ir tīkams Filomenas 

upuris, tikumība, viņas izcilā varonība 

ciešanās un viņas lūgšanas par cietējiem. 

Ņemot vērā to ievērojamo daudzumu 

brīnumu, kurus svētā Filomena ir izlūgusi 

no Dieva, to cieņu, kādu viņai ir izrādījuši 

pāvesti Pijs VII, Leons XII, Gregorijs XVI, 

Pijs IX, Leons XIII un Pijs X, un daudzi 

svētie, to skaitā Jānis Marija Vianejs, tēvs 

Pio no Pjetrelčinas, daudzi viņu atzinuši par 

ļoti spēcīgu svēto, kas var un vēlas arī 

mums palīdzēt. 

“CARITAS” ZIEMASSVĒTKI 
 Decembra beigās Latvijas pelēkajā 

tumsā atkal no jauna kā cerības zīme 

iedegas Ziemassvētku eglīšu gaismiņas. 

Cilvēki svin gaismas atgriešanos, kristīgā 

pasaule – Mūţīgā Vārda ienākšanu pasaulē, 

kas nāk, lai apgaismotu katru cilvēku (skat. 

Jņ 1, 9) – lielu un mazu, varenu un 

bezspēcīgu, bagātu un trūcīgu.  

Arī Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles 

―Caritas‖ grupas 

aprūpētie un aprūpētāji 

26.decembrī pulcējās 

Svētdienskolas telpās 

visai kuplā skaitā – ap 70, 

uz gadskārtējo 

Ziemassvētku eglīti, lai 

baudītu kopīgo mielastu 

un gara priekam – 

lietuviešu vijolnieces Lijanas Ţiedelytės un 

viņas mammas – pianistes Aleksandras 

Danutes Ţiedelytės koncertu, kā arī Rīgas 

Katoļu ģimnāzijas audzēkņu sarūpētos 

priekšnesumus.  

Svinības ar savu klātbūtni pagodināja 

V.E. Rīgas arhibīskaps Zbigņevs 

Stankevičs, katedrāles draudzes 

administrators pr. Pauls Kļaviņš, vikārs pr. 

Valters Vārpsalietis un seminārists Heinrihs.  

Uzrunājot svinību viesus, V.E. 

arhibīskaps Z.Stankevičs atgādināja katra 

palīdzības saņēmēja ―pamatuzdevumu‖ – 

kļūt no saņēmēja par devēju, un atcerējās tos 

―Caritas‖ aprūpējamos, kuri jau kalpo paši.  

Draudzes administrators, pr. Pauls 

Kļaviņš aicināja klātesošos novērtēt Dieva 

Vārda spēku un 

skaistumu, lielo dāvanu 

-Euharistiju un uzsvēra 

nepieciešamību bieţi 

piedalīties svētajā 

Misē, jo Jēzus ir tas, 

kas dod spēku kalpot.  

Pēc pr. Paula 

uzrunas sekoja 

vijolnieces 

L.Ţiedelytės un pianistes A.D. Ţiedelytės 

priekšnesumi, atskaņojot klasisku 

programmu – J.Brāmsa, J,Štrausa, F.Šūberta 

skaņdarbus. Tie klausītājiem sagādāja lielu 

prieku un savdabīgā veidā atgādināja par 

mūzikas klātbūtni Mūţīgā Vārda Mūţīgajās 

mājās un debespulku draudzi, kura dziedāja 

un spēlēja jaundzimušajam Bērnam Bētlemē 

(skat. Lk 2, 13). 

Par jautrāku 

noskaņu parūpējās Rīgas 

Katoļu ģimnāzijas klauni, 

taču par viņu sniegumu 

jāteic, ka priekšnesums 

nebija tikai ar 

uzjautrināšanas funkciju, 

bet tajā ieskanējās arī 

filozofiska nots - domas 

par cilvēka dzīvi un attieksmi pret daţādām 

tās norisēm.  

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem 

―Caritas‖ svinību viesi un to rīkotāji šogad 

nepalika rāma baudītāja ērtajā pozīcijā –

divas dziesmas ―’Eņģeļus mēs dzirdējām‖ 

un ―Katru gad’ no jauna‖ izpildīja ―Caritas‖ 

aprūpējamo un kalpotāju ―kopkoris‖. Tās 

bija iemācījusi M. Krauja-Reine, kura no 
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saņēmējas jau top par devēju, liekot lietā 

reiz iegūtās vokālā pedagoga prasmes un 

mācot dziedāšanu saviem ―nelaimes 

biedriem‖. Radošās nodarbes bija 

paredzētas arī bērniem – piparkūku darbnīcā 

katrs varēja ar krāsainu glazūru izrotāt 

piparkūku sirdi, ar kuru iepriecināt savus 

tuvos un mīļos. Neizpalika arī ―Caritas‖ 

kalpotāju sarūpētās dāvanas lielajiem un 

mazajiem, kā arī pasākuma viesiem un var 

teikt, ka jau pats svinību vakars kļuva par 

lielu Dieva dāvanu visiem tā dalībniekiem. 

Vēl uzmundrinošus vārdus sacīja 

vikārs pr. V.Vārpsalietis un seminārists 

Heinrihs, bet ―Caritas‖ grupas vadītāja 

A.Roze-Jumiķe savā uzrunā pateicās 

arhibīskapam un priesteriem par sadarbību, 

kā arī par Dieva ţēlastību, kura tiek 

piedzīvota, kalpojot grūtībās nonākušajiem. 

Saturā bagātais un sirsnīgais 

katedrāles ―Caritas‖ aprūpējamo un 

aprūpētāju Ziemassvētku svinību pasākums 

noslēdzās ar draudzes administratora pr. 

Paula sacītu lūgšanu un V.E. arhibīskapa 

Z.Stankeviča doto svētību.    Stella Jurgena 

LATVIJAI UN BRĪVĪBAI 
Ja kāds 

spētu savākt kopā 

tās asaras un 

asinis, ko latviešu 

tauta lējusi savā 

ilgajā, ciešanām 

un cīņām bagātajā 

mūţā — tā būtu 

jūra, kas plestos 

plašā teritorijā. Un, ja kāds spētu savākt 

vienkopus daţādos laikos Latvijas zemē 

sagrauto ēku drupas un krāsmatas, līdz ar 

varmācīgā nāvē kritušo ļauţu ģindeņiem — 

tas būtu liels kalns, kurš sniegtos diezgan 

augstu. 

Nezinātājam šo jūru un šo kalnu 

redzot liktos neticami, ka latviešu tauta zem 

svešo varu vēsturiskā spiediena un terora to 

visu piedzīvojusi un pārdzīvojusi, pie tam 

vēl nemitīgi augdama un attīstīdamās līdzi 

citām — lielākajām tautām. Tomēr tas tā ir 

bijis, un visbaigākajās dienās šī apziņa 

daudzus stiprinājusi pārliecībā, ka latviešu 

dzīvotgriba un darba prieks, tēvzemes 

mīlestība un cīņas spars nekad neļaus tautai 

noslīkt asaru un asiņu plūdos, nedz saļimt 

zem pārbaudījumu un upuru nastas. Latvijas 

simtgade atgādina, ka latviešu tautai, no 

tālas pagātnes izaugušai, Dieva apredzības 

vadībā jāieaug mūţībā. 

Šī pārliecība, šī nesatricināmā atziņa 

ir katra latvieša dzīves jēga, kas ne vien 

piepilda viņa centienus un darbu ar allaţ 

dzīvu un auglīgu saturu, kā arī Dieva 

ţēlastībā svētī viņa morālās un garīgās 

cīņas, bet arī atsver visas kļūdas, 

zaudējumus un upurus. Vienotībā ar Jēzu 

Kristu šī ticība cilvēkus apgaro, spēcina un 

vieno. Šinī ticībā Dieva klātbūtnei cilvēku 

esībā un dzīvē arī sakņojas latviešu senais 

un jaukais tikums — savstarpējā 

atbalstīšana grūtos brīţos. Ja kāds iekritis 

postā vai nelaimē — apkaimes ļaudis steidz 
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tam talkā ne vien ar savu līdzjūtību, bet arī 

ar garīgo un materiālo atbalstu, tā at-

vieglojot vai pat pilnīgi novēršot cietušā 

nepelnītās grūtības un reizē arī stiprinot 

draudzīgu kopības apziņu, kas no novada uz 

novadu vijoties ciešām saitēm vieno visu 

tautu. 

Šis tikums rosinājis ―Latvijas 

lepnuma‖ balvas saņēmējus, kā arī daudzus 

brīvprātīgos sociālos un karitatīvos 

darbiniekus, kuri Dieva un tuvākā mīlestībā 

kalpo pa visu Latviju; šis tikums atklājas 

visu to neskaitāmo tūkstošu ļauţu sirdīs, kas 

devīgu roku nesuši savus ziedojumus un 

veltes trūkumā nonākušajiem cilvēkiem un 

stiprinājuši tos arī garīgi. 

Taču, ir arī tādi cilvēki, kas šķiet 

aizmirsuši šo tikumu un savstarpējas 

atbalstīšanas un sadarbības vietā dara gluţi 

pretējo. Zem daţādām firmām un 

nosaukumiem slēpdamies un atklātības 

vairīdamies, šie ļaudis pauţ gan vārdos, gan 

rakstos pašu fabricētus, bet vispārības vārdā 

klajā laistus un plaši adresētus uzskatus un 

domas, ar ko tieši vai netieši grauj tautas 

vienotību, atņem tās ticību nākotnei un 

sagandē latviešu attiecības ar citiem. 

Šīs centības pamatā var būt gluţi 

personīgas intereses vai arī ideoloģiski 

mērķi globālas nivelēšanas, relatīvisma un 

materiālisma vārdā. Bet lai nu kā - viena 

lieta kļūst gluţi skaidra: latviešu tautai un 

Latvijas valsts interesēm šie daţādo 

subjektīvo uzskatu raţotāji un paudēji 

dedzīgi nekalpo. Gluţi otrādi: šo tuvredzīgo 

―stratēģu‖ un ―kulturālo ekspertu‖ rīcība ir 

neapdomīga un, ja tie informācijas telpā 

pareģo un pat veicina nacionālās identitātes 

novājināšanos, tad tas arī varbūt ir vienīgais, 

ko tie gribētu panākt! 

Mēs vēlētos ticēt, ka tāds nav šo 

cilvēku nolūks, un ka viņi, paši lāgā 

neizprazdami Dieva virzīto notikumu jēgu 

un neiedziļinādamies Viņa izraisīto lielo 

pārvērtību būtībā un gaitā, savu darbību 

pasākuši izsmalcinātu un pievilcīgu 

ideoloģiju apmāti. Jo nav taču noslēpums, 

ka daudziem nav pa prātam mazu tautu 

izdzīvošana savā zemē, dabiskā likuma 

vērtības – stipras un veselas ģimenes, uz 

patiesa dialoga balstīta sabiedrība.  

Tādēļ būtu jāatjēdzas laikus! Ikvie-

nam Latvijas valsts pilsonim šai 

pārbaudījumu un vērtību pārvērtēšanas laikā 

jābūt īstam patriotam, ikvienam no sirds ir 

jāmīl sava tēvzeme un jākalpo savai tautai. 

Tādēļ ir metamas pie malas visas bīstamās 

aizraušanās ar nepārdomātiem saukļiem un 

jānāk laukā no tumšajiem kaktiem un paţo-

belēm Latvijas saules gaismā. Atbrīvoties 

no savtīguma un ideoloģijām tomēr var 

vienīgi Jēzus Kristus Evaņģēlija spēkā. 

Kristietim būtu drosmīgi jāatbild par saviem 

vārdiem, jāizdomā savas domas līdz galam 

un jārunā atklāti un godīgi. Tomēr bez 

runāšanas vēl vajadzīgs krietns un pašaizlie-

dzīgs darbs, cīnoties pret egoisma 

tendencēm sevī un iestājoties viens par otru 

patiesi brīvā Latvijā, kurā par vērtību atzīts 

katrs cilvēks un brīvība Jēzū Kristū. 

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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KATEDRĀLES JAUNIEŠU AKTIVITĀTES 

Katru ceturtdienu jauniešu Svētā Mise 

plkst. 19.00.  
Katra mēneša 1. un 3. 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. 

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 

LŪGŠANA JĒZUS BĒRNIŅAM 

Mēs tevi 

lūdzam, stiprini mūs 

ticībā, mēs tevi 

lūdzam, Jēzus Bērniņ. 

Mēs tevi 

lūdzam, stiprini mūsos 

mīlestību ģimenēs, 

mēs tevi lūdzam, Jēzus 

Bērniņ.  

Mēs tevi 

lūdzam, dāvā lielāku mīlestību un ţēlastību, 

mēs tevi lūdzam, Jēzus Bērniņ. 

Mēs tevi lūdzam, stiprini mūsu ilgas 

pēc pestīšanas, mēs tevi lūdzam, Jēzus 

Bērniņ.  

Mēs tevi lūdzam, rosini mūsu gribu ar 

ţēlastību, mēs tevi lūdzam, Jēzus Bērniņ.  

Mēs tevi lūdzam, dāvā mums 

pazemību un mīlestību, mēs tevi lūdzam, 

Jēzus Bērniņ.  

Mēs tevi lūdzam, dāvā mums 

pazemību un vienkāršību, mēs tevi lūdzam, 

Jēzus Bērniņ.  

Mēs tevi lūdzam, palīdzi uzturēt dziļu 

un patiesu lūgšanas dzīvi, mēs tevi lūdzam, 

Jēzus Bērniņ.  

Mēs tevi lūdzam, par mieru visā 

pasaulē, mēs tevi lūdzam, Jēzus Bērniņ.  

Mēs tevi lūdzam, par gaismu 

atbildīgajiem pasaulē, mēs tevi lūdzam, 

Jēzus Bērniņ.  

Mēs tevi lūdzam, cietējiem izturību, 

mēs tevi lūdzam, Jēzus Bērniņ.  

Mēs tevi lūdzam, raudošiem 

mierinājumu, mēs tevi lūdzam, Jēzus 

Bērniņ.  

Mēs tevi lūdzam, izplati savu svētību 

mums un visai cilvēcei, mēs tevi lūdzam, 

Jēzus Bērniņ. 

 

Sestdien, 20.janvārī plkst. 18:00 

Dziedināšanas dievkalpojums 

 

Svētdien 14. janv. plkst. 12:30 tikšanās ar 

pr. Paulu Svētdienas skolas telpās 
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