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(turpinājums 3.lpp) 

 

Kristiešu liecība un dialogs

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību 
(18.-25. janvārī) novērtējam ekumeniskas 

attiecības kā Dieva Apredzības izmantotu 

līdzekli, lai pārvarētu šķelšanos, kas pretēja 

Kristus gribai. Lai kādi būtu tās izraisošie 

iemesli, šķelšanās kristiešu vidū apgrūtina 

Baznīcas misiju sludināt un izplatīt 

Evaņģēliju un neļauj pilnībā 

piedzīvot samierināšanos, kas ir 

Kristus pestīšanas noslēpumu 

centrā.  

Ekumenisko dialogu veido 

daudzi faktori, kas norāda uz 

īstu, lai gan nepilnīgu kopību, 

kas jau pastāv kristiešu vidū. 

„Kristība ir sakramentāla saikne, kura vieno 

visus, kas ir atdzimuši” šajā sakramentā” 

(Unitatis Redintegratio, 22).  

Mēs kopīgi apliecinām, ka „pastāv viens 

Vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks 

Jēzus Kristus, kas atdeva sevi kā izpirkumu 

par visiem” (1 Tim 2, 5-6). Vienīgi Jēzus 

Kristus ir „ceļš, patiesība un dzīvība” (Jņ 

14, 6), stūrakmens, Galva Baznīcai, kas ir 

Viņa Miesa. Vatikāna II koncils norādīja uz 

daudziem elementiem, kas katoļiem ir 

kopīgi ar citiem kristiešiem, kā arī uz 

atšķirībām (sal. UR, 19-23). Mums vēl ir 

daudz darāmā, lai sasniegtu dziļāku 

sadraudzību un pilnīgu vienotību ticībā.  

Dialogs palīdz mācīties vienam no otra, 

iedziļināties patiesībā (sal. UR, 4) un šajā 

procesā mums vienmēr jābūt atvērtiem 

Svētajam Garam, kas vada mūs visā 

patiesībā (sal. Jņ 15, 26). Cenšoties 

samierināties – ar lūgšanu, dialogu, 

sadarbību, kopīgu liecību, jābūt 

pārliecinātiem, ka Svētais Gars, 

ja esam atvērti viņa 

mudinājumiem, var izvest mūs 

no  šķelšanās ieļaunojuma. 

Iesaistīšanās ekumenismā prasa 

dziļu ticību, lai ļautu Viņam 

sevi vadīt uz samierināšanos.  

Vienotības atjaunošanas 

kustību veicina Svētā Gara žēlastība. 

Ekumeniskām iniciatīvām jāizvēršas, 

„neliekot šķēršļus Apredzības ceļā un 

neapslāpējot Svētā Gara darbību” (UR, 24). 

Šie koncila vārdi norāda, cik svarīgi ir 

kristiešu centieni dziedināt šķelšanos ar 

samierināšanos, tā patiesi atbildot Dieva 

gribai. 

Pastāv būtiskas un dziļas attiecības starp 

kristiešu vienotību un Evaņģēlija 

sludināšanu, jo nevar atdalīt vienotību un 

misiju, kā to pauž paša Jēzus lūgšana par 

vienotību (sal. Jņ 17, 21). Darbs pilnīgas 

kopības labā nav atliekams.  
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Svētdiena, 20.janvāris. 

Parastā liturģiskā laikposma 2. svētdiena. 

8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs” 

9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par draudzi 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par +Broņislavu 

Salmani un +Jāni Vuškānu 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par Viktorijas Birutas un 

Ritas Sondoru veselību; 

 

Pirmdiena, 21.janvāris. 

Sv. Agnese, jaunava un mocekle. 

Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par +Annu Skrauču 

 

Otrdiena, 22.janvāris 

8.00 Sv. Mise par Andri, Eduardu un 

Linardu Lūkasu Zvejniekiem par mācībām 

skolā 

19.00 Sv. Mise Biķernieku slimnīcā 

 

Trešdiena, 23.janvāris  

8.00 Sv. Mise Veltas Priedules nodomā par 

dzīvajiem un mirušajiem 

16.30 – 18.30 Grēksūdze 

 

Ceturtdiena, 24.janvāris.  

Sv. Sales Francisks, bīskaps un Baznīcas 

doktors. Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par +Gaļinu Bukeviču 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise jauniešiem Aneles nodomā 

par dzimtas sakņu dziedināšanu 

 

Piektdiena, 25.janvāris. 

Sv. apustuļa Pāvila konversija. Svētki. 

Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienību 

noslēgums. 

8.00 Sv. Mise par Annu Gruguli un Silviju 

Gruguli; Jēzus Sirds litānija. 

 

Sestdiena, 26.janvāris. 

Sv. Timotejs un Tits, bīskapi. 

Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par Sv. Jēkaba katedrāles 

Dzīvā Rožukroņa dalībniekiem 

 

Svētdiena, 27.janvāris. Parastā liturģiskā 

laikposma 3. svētdiena. 

8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs”; 

09.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par draudzi 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par Mežaļu 

ģimeni 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par +Julianu Piziču 

 

Pirmdiena, 28.janvāris. 

Sv. Toms no Akvīnas, priesteris un 

Baznīcas doktors. Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par +Leonardu Taraseviču 

 

Otrdiena, 29.janvāris 

8.00 Sv. Mise par +Jozasu Stanceli 

 

 

Trešdiena, 30.janvāris 

8.00 Sv.Mise par +Valentīnu un +Annu 

16.30 – 18.30 Grēksūdze 

 

 

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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Ceturtdiena, 31.janvāris. 

Sv. Jānis Bosko. Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par Juriju, Irēnu un dēliem – 

Mironu un Marku 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise jauniešiem par Helēnu Zēnu 

 

Piektdiena, 1.februāris. 

8.00 Sv. Mise par +Māru Zītari 

Jēzus Sirds dievkalpojums 

 

Sestdiena, 2.februāris. Kunga 

prezentācija – Sveču diena. Svētki. 

Vissv. Jaunavas Marijas godināšana. 

Konsekrēto personu diena. 

8.00 Sv. Mise par Jāņa un Antoņinas ģimeni 

11.00 Sveču pasvētīšana, procesija un Sv. 

Mise par Sholastiku viņas 80 gadu jubilejā – 

pateicībā par saņemtām žēlastībām 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par +Maiju Gradiļevu ar 

konsekrēto personu piedalīšanos 

 

Svētdiena, 3.februāris. 

Parastā liturģiskā laikposma 4. svētdiena. 

Jēzus Sirds godināšana. 

Vissv. Sakramenta adorācija. 

Sv. Blazijs, bīskaps un moceklis. 

Svētība pret kakla slimībām 

8.00 Sv. Mise par Irēnu Osipenoku – 77. 

gadu dzimšanas dienā un par +Kroli Jadvigu 

un mirušajiem, devējas nodomā; 

 lūgšana „Svētais Dievs” 

9.15 Marijas Leģions svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par Zītmaņu 

ģimenes mirušajiem; 

Jēzus Sirds dievkalpojums; 

Svētlietu pasvēte 
15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par Aināru Zariņu – 

pateicībā par nodzīvotajiem 45 dzīves 

gadiem; 

 

 

Kristiešu liecība un dialogs 

 
(turpinājums no 1. lpp) 

Ar to sekmējas liecība par Kristu 

pasaules priekšā. Mūsu kopīgā kristība jau 

ietver aicinājumus un mudinājumu 
sastrādāties, cik vien iespējams, pārvarot 

šķelšanos un paužot to, kas jau mūs vieno 

Kristū Jēzū. 

Lūgsimies šajā nedēļā īpaši par to, lai 
Kristus uztur mūsu sirdīs atjaunotu 

skatījumu un vēlmi pēc kristiešu 

vienotības, lai spētu efektīvi sekmēt 
vienotību, kuru vēlas pats Kristus. 

 

 

 

 
Svētdienas skolas izlaidums 13.janvārī. 

Foto: V. Šaicāns, mob. 26553649 
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Vēstulei ģimenēm - 25 

 
1994. gada 2. februārī sv. Jānis Pāvils II 

parakstīja Vēstuli ģimenēm (Gratissimam 

Sane), kurā atgādina, ka laulība un ģimene 

nav socioloģisks, vēsturiski – finansiālu 
situāciju rezultātā radies gadījuma 

rakstura veidojums. Pareizas attiecības 

starp vīrieti un sievieti balstās cilvēka 
būtībā un tās nevar atdalīt no senā, bet 

aizvien jaunā cilvēka jautājuma: kas es 

esmu? Kas ir cilvēks? Un šo jautājumu 

savukārt nevar šķirt no jautājuma par 
Dievu: vai Dievs pastāv? Kas ir Dievs? 

Kāds ir Viņa patiesais vaigs?  

Bībele dod atbildi 
uz šiem jautājumiem: 

cilvēks ir radīts pēc 

Dieva attēla (Rad 1, 

26-27), un pats Dievs 
ir mīlestība (1 Jņ 4, 

8). Tātad aicinājums 

uz mīlestību dara 
cilvēku par īstu Dieva 

attēlu: vīrietis un 

sieviete līdzinās Dievam, par cik tie mīl 
viens otru, par cik tie iesaistās mīlestības 

civilizācijas veidošanā un uzturēšanā. 

Vislielākā brīvības izpausme nav baudas 

meklēšana, nekad nenonākot līdz galīgām 
saistībām; šī šķietamā, nemitīgā atvērtība, 

kas it kā realizē brīvību, kuras tā arī nav. 

Īstā brīvības izpausme ir spēja izvēlēties 
galīgu dāvanu, kurā brīvība tiek gan dota, 

gan pilnīgi atklāta.  

Praksē personīgais un savstarpējais „jā” 
laulības attiecībās starp vīrieti un sievieti 

veido vietu nākotnei, īstai cilvēcībai, kas 

ir katram no viņiem. Reizē tā ir piekrišana 

ģimenei un jaunas dzīvības dāvanai. 

Tāpēc šim personīgajam „jā” jābūt arī par 

publiski atbildīgu „jā”, ar kuru laulātie 

uzņemas publisku atbildību uzticībā, 
garantējot nākotni arī cilvēku kopienai. 

Neviens no mums nepieder tikai sev: katrs 

un visi tāpēc aicināti savos dziļumos 

uzņemties savu publisku atbildību.  
Laulība kā iestādījums šādi ir pakļauts 

sabiedrībai un autoritātei. Laulāto 

mīlestības derībai un cilvēka dziļumiem 
piemīt iekšēja prasība, lai šai privātajai 

dzīves realitātei būtu ārēji noteikta forma.  

Pašlaik laulības institūcija tiek degradēta 
dažādos veidos, kā, piemēram, brīvās 

savienībās un „pārbaudes laulībās”, līdz 

pat pseido-laulībām starp viena dzimuma 

cilvēkiem, kas izsaka anarhisku viltus 
brīvību, kas tiek 

piedāvāta kā īsta 

cilvēka atbrīvošana. 
Šī pseido–brīvība 

balstās uz miesas 

banalizēšanu, kas 

nenovēršami ietver 
pašas personas 

vulgarizēšanu. 

Pamatuzskats ir tāds, 
ka cilvēks var darīt ar sevi ko vien vēlas, 

padarot miesu par otršķirīgu lietu, ar kuru, 

raugoties no cilvēciskā viedokļa, var 
manipulēt un izmantot kā vien grib. Tā 

kļūst par nicināmu miesu, izrautu ārpus 

personas īstās patības un cieņas.  

Patiesība par laulību un ģimeni, kas dziļi 
balstās patiesībā par cilvēku, ir 

īstenojusies pestīšanas vēsturē, kuras 

centrā atrodas vārdi: „Dievs mīl savu 
tautu.” Bibliskā atklāsme vispirms izsaka 

mīlestības vēsturi, Dievam noslēdzot 

derību ar cilvēci, kad Dievs kā Līgavainis 
ir savas tautas vidū (sal. Mt 9, 15).  
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Dievs šādi varēja iekļaut mīlestības 

vēsturi, kā arī vīrieša un sievietes 

vienotību laulības derībā kā pestīšanas 
vēstures simbolā. Dieva mīlestība uz 

cilvēkiem lingvistiski un simboliski 

skaidrota valodā par laulību un ģimeni 

gan pozitīvi, gan negatīvi. Dieva 
tuvošanās savai tautai 

izteikta laulāto mīlestības 

valodā, kamēr Izraēļa 
neuzticība, elkdievība 

aprakstīta kā laulības 

pārkāpšana un 
prostitūcija.  

Jaunajā derībā Dievs 

radikalizē savu mīlestību tādā mērā, ka 

pats savā Dēlā kļūst par patiesu cilvēku. 
Šādi Dieva vienotība ar cilvēci iegūst 

vispilnīgāko, jau neatgriezenisko veidolu.  

Tādējādi pilnībā ir atklāts paraugs 
cilvēku mīlestībai, tam savstarpējam „jā”, 

kuru nevar atsaukt: tas neatsvešina vīrieti 

un sievieti, bet atbrīvo viņus no dažādiem 

atsvešināšanas veidiem dzīves vēsturē, lai 
atjaunotu tos radīšanas patiesībai un 

apstiprinātu mīlestības civilizācijas 

iespēju.  
Sakramentalitāte, ko laulība iegūst 

Kristū, tātad  nozīmē to, ka radīšanas 

dāvana ir pacelta līdz atpestīšanas 
žēlastībai. Kristus žēlastība nav ārējs 

pielikums cilvēka dabai, tā nevēršas pret 

cilvēku, bet to atbrīvo un atjauno, tieši 

paceļot pāri savai ierobežotībai. Kā Dieva 
Dēla iemiesošanās atklāj savu īsto nozīmi 

krustā, tā īsta cilvēciska mīlestība ir 

pašatdeve un tā nevar pastāvēt, ja ir 
atšķirta no krusta.  

Šī dziļā saikne starp Dievu un cilvēku, 

starp Dieva mīlestību un cilvēka mīlestību 
apstiprinās zināmās mūsdienu tendencēs 

un negatīvā attīstībā. Tieši cilvēciskās 

mīlestības vērtības devalvēšanās un īsto 

mīlestības spēju apspiešana izrādās 

visatbilstošākais un efektīvākais veids, kā 

neļaut Dievam darboties cilvēku vidū un 
tos pārveidot.  

Līdzīgi, vēlme „atbrīvot” dabu no Dieva 

noved pie tā, ka zūd uztvere par pašu 

dabisko, arī cilvēka dabu, kas tiek 
reducēta līdz patvaļīgai 

pārejošas baudas, sajūtu 

vai priekšstatu funkcijai. 
Galu galā tiek iznīcināts 

Radītāja plāns, kā arī 

patiesība par mūsu dabu. 
Pāvests Vēstulē vadās no 

apustuliskiem 

mudinājumiem apustuļa Pāvila teiktajā 

(sal. 1 Kor 7, 1-40; Ef. 5, 21-6, 9; Kol. 3, 
25), kā arī Pētera un Jāņa vēstulēm (sal. 1 

Pt 3, 1-7; 1 Jņ 2, 12-17). Lai viņa 

atgādinājumi arī pēc 25 gadiem rosina 
visus laulātos un katru ģimeni gūt spēku 

Jēzū Kristū patiesai cilvēcīgai un kristīgai 

kopībai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētceļojums uz Vatikānu 

kājām 

 

no Sv. Jēkaba katedrāles 

2019.gada pavasarī-vasarā 

(apm. 3-4 mēneši) 

Vajadzīga automašīna, vēlams ar 

šoferi-īpašnieku 

svētceļnieku mantu līdzi vešanai 

Aicinām pieteikties arī kājām 

gājējus 

Pieteikties pie Vladimira (Valda) 

– tālr. 26568444 
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Dievam veltīto personu diena – 

2.februāris 
 

Dziļā būtība šādu personu – mūku un 

mūķeņu dzīvē pastāv nemainīgā atdevē 

Dievam. Šī pašatdeve ir atbilde mīlestībai 

ticībā un lūgšanā, sekojot Jaunavas 
Marijas piemēram. Viņa ir pilnīgs paraugs 

vienotībai ar Kristu. Reliģisko māsu un 

brāļu dzīvi uzticībā un paklausībā izsaka 
Marijas vārdi: „Mans gars gavilē Dievā, 

manā Pestītājā, jo Viņš ir uzlūkojis savas 

kalpones zemību” (Lk 1,  46).  

Uz dziļu un priecīgu konsekrēto dzīvi 
nav cita ceļa, jo nekas nav 

lielāks par aktīvu un 

atbildīgu atdevi 
paklausībā Dieva gribai 

gan lūgšanā un 

kontemplācijā, gan 
apustuliskā darbībā.  

Caur kontemplatīvo 

lūgšanu – līdzīgi Jaunavai 

Marijai, kas saglabāja un meditēja par 
Dieva Vārdu savā sirdī (sal. Lk 2, 19,51) 

šie kristieši dzīvo un kalpo kā drosmīgi 

liecinieki par Kristu un atklāj sabiedrībai 
patiesību par galīgo satikšanos ar Kristu. 

Viņos esošā kontemplācijas spēja izvēršas 

evaņģēliskā iespaidā; spēja uzturēt 
klusumu pārveidojas spējā ieklausīties 

tuvākajos un tiem atdoties.  

Tas tiek īstenots un pastāv evaņģēlisko 

padomu garā un praksē, īpaši caur šo 
padomu apliecību Baznīcas priekšā. Kaut 

tikai nabadzības, šķīstības un paklausības 

svētsolījumi nezaudētu savu reliģisko 
nozīmi, kas ir sekošana Evaņģēlijam,  jo 

dažkārt iezīmējas tendence šiem 

svētsolījumiem zaudēt savu īsto -  

evaņģēlisko saturu. Kopienas dzīve un 

īpašas harizmas vislabāk māca, kā sekot 

Kristum un pastāvēt Viņā.  

Konsekrētā dzīvē šķīstībā vai jaunavībā 
izsaka mīlestību uz pašu Pestītāju. Kristus 

kā mistiskais Līgavainis aicina satikt Viņu 

kontemplācijā un daudzos mīlestības 

gadījumos. Evaņģēliskā nabadzība ir 
novēršanās no visām materiālām lietām, 

lai ar mīlestību sevi atdotu Kungam; caur 

šo nabadzību var sevi atdot tuvākiem, 
sekojot „Jēzum Kristum, kas, lai gan bija 

bagāts, jūsu dēļ kļuva nabags” (2 Kor 8, 

9). Paklausību var izprast un īstenot dzīvē 
tikai ar līdzdalību sava mistiskā Līgavaiņa 

Kristus atdevē. Viņš „pazemojās un kļuva 

paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta 

nāvei” (Flp 2, 8). 
Ekleziālā kopienā 

konsekrētie ļaudis norāda 

uz Kristu, kas aiz 
mīlestības ir piesists 

krustā. Visiem cilvēkiem, 

bet īpaši nabagiem un 

cietējiem, jāsaskata viņos 
paraugs koncentrēties uz 

Kristu, Viņu mīlēt, Viņam paklausīt un 

kalpot.  
Šādi iespējams liecināt, cik daudz spēka 

un prieka nes īsta pašatdeve. Konsekrētā 

dzīve bez krusta un upura kļūst 
neefektīga, prieka vietā tad iestājas 

rūgtums un nemiers. Ciešanas pārvaramas 

ar mīlestību, kurā jākalpo citiem. Prieks 

būt par garīgo māti (kas ir prieks no Svētā 
Gara) rodas sirdī tikai tad, kad ciešanas 

tiek pārveidotas dāvanā un kalpošanā (sal. 

Jņ 16, 21–22). „Jo dedzīgāk viņi kļūst 
vienoti ar Kristu šajā sevis uzupurēšanā, 

kas aptver visu viņu dzīvi, jo bagātāka 

kļūst Baznīcas dzīve un jo auglīgāks ir tās 
apustulāts” (Perfectae caritatis, 1). 

Tikai vienotībā ar Kristu var īstenot 

svētumu. Labā vēsts ir Kristus un 



Nr. 2 (331) 2019. gada 20. janvāris        - 7 -  
evaņģelizācija iespējama tikai tad, kad 

kristieši nes Viņu savās sirdīs un atklāj savā 

dzīvē. Kungs vēlas sevi atklāt tādu, kāds 

Viņš ir, kāds Viņš dzīvoja: šķīsts, 

nabadzīgs, paklausīgs, lai atdotu savu 

dzīvību par pasauli.  

Konsekrēto ļaužu veltīšanos nevar izprast 

bez mīlestības uz Baznīcu: Konsekrēto 

personu veiktajā apustulātā mīlestība uz 

mistisko Līgavaini Kristu gandrīz organiskā 

veidā kļūst par mīlestību uz Baznīcu kā 

Kristus Miesu, uz Baznīcu kā Dieva tautu, 

uz Baznīcu, kas ir reizē līgava un māte. Šī 

mīlestība uz Baznīcu personificējas Marijā. 

Izturot līdz ar viņu Kristus krusta pakājē, 

var labāk apzināties, ka Baznīca ir uz krusta 

mirušā Kristus – Līgavaiņa mīlestības 

auglis. No Kristus sāna izplūda asins un 

ūdens (sal. Jņ 19, 34). Atdodot savu dzīvību 

par savu Līgavu Baznīcu (sal. Ef 5, 25), 

Kristus - Līgavainis deva tai Svēto Garu. 

Līdz ar Mariju, kas gaidīja Svētā Gara 

atnākšanu, var apzināties, kā izprast un 

īstenot dzīvē Mātes – Baznīcas misiju, kas ir 

tik aktuāla mūsdienu apstākļos.   

Lūgsimies par Dievam veltīto personu 

līdzdalību Baznīcas apustulātā, kas izriet no 

mīlestības uz mistisko Līgavaini Kristu. 

Uzticībā kopībai ar Baznīcu lai viņi gūst 

gudrību un spēku izplatīt Evaņģēliju, līdzīgi 

sirmajam Simeonam liecinot par apsolījumu 

un cerību piepildījumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR LATVIJU UN BRĪVĪBU 
 

Pirms 100 gadiem 

Latvijas pagaidu valdības 
sēdē 7. janvārī tika 

nolemts „aizstāvēties līdz 

pēdējai iespējai.” 16. 

janvārī Lielaucē notika 

pirmā kauja ar 

sarkanajiem strēlniekiem, kurā piedalījās 

Latviešu atsevišķais bataljons, kuru veidoja 

Latvijas Neatkarības rotas, Cēsu rotas un 

studentu rotas. 29. janvārī notika Skrundas 

kauja ar aizsardzības nostiprināšanu gar 

Ventas krastu. 
Līdz 1919. gada janvāra beigām padomju 

vara bija nodibināta gandrīz visā teritorijā, 

izņemot Liepājas un Aizputes apkārtni. Pētera 

Stučkas vadībā 1919. gadā tika izstrādāta 

Latvijas Padomju valdības darbības 

programma, kura tiecās atjaunot karā izpostīto 

tautas saimniecību. Rīgā atsāka darboties ap 

100 kara laikā slēgtu uzņēmumu, pakāpeniski 

izzuda bezdarbs, tika uzlaboti strādnieku 

dzīves apstākļi, pirmo reizi Latvijā tika 

ieviesta strādnieku sociālā nodrošināšana. 

Rosība bija vērojama arī izglītības un kultūras 
dzīvē, darbs aizsākās pie Latvijas augstskolas, 

Strādnieku teātra, operas un citu kultūras, 

izglītības un mākslas iestāžu veidošanas.  

Akadēmiķis Jānis Stradiņš šos notikumus 

raksturoja šādi: „Bija revolucionārs 

romantisms un sociālistisks reālisms, bija 

sapņi par drīzu vispārēju labklājību un gandrīz 

vai tūlītēju pasaules revolūciju. Bija nopietni 

mēģinājumi veidot kara izpostītajā Latvijā 

dzīvi uz gluži jauniem pamatiem pēc Padomju 

Krievijas parauga. Bija latviešu sarkanie 
strēlnieki un latviešu komunisti, kas ticēja, 

cīnījās un arī maldījās, bet allaž bija gatavi 

krist par savu pārliecību. 

Taču bija arī mēģinājumi forsēt vēstures 

gaitu, īpaši lauksaimniecībā. Bija kara ko-

munismam raksturīgs radikālisms un nežēlība, 

sarkanais terors un nacionālais nihilisms. 

Šķiriskās vērtības tika viennozīmīgi stādītas 
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pāri vispārcilvēciskajām. Jau tad parādījās 
pirmie karjerisma, tukšvārdības un 

birokrātisma simptomi (...) bija arī šaursirdīgi, 

sektantiski dogmatiķi, varas reibumā 

apskurbuši ultrakreisi darboņi, īpaši uz vietām, 

bija piespiedu pasaules aplaimotāji, kas it kā 

mīlēja abstraktu cilvēci, bet ne dzīvus, 

konkrētus cilvēkus. Augstie ideāli bieži 

nonāca pretrunā ar skaudro realitāti.” Tā bija 

cīņa par vērtībām, par kurām diemžēl daudzi 

atzina un pieņēma arī bezdievību un 

materiālismu, vardarbīgu valsts varu 
„proletariāta diktatūras” vārdā, vēršanos pret 

Baznīcu un ticības brīvību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētdienas skolnieka liecība 
 

Svētdienas skolā, klausoties visu stāstīto, 

laiks ritēja ļoti ātri. Viss šis kurss bija ļoti 

pamācošs un, manuprāt, ikvienam noderīgs. 

Pa šo laiku iemācījos patiesi mīlēt Dievu un 

savus tuviniekus. Visa ticības mācība kļuva 

daudz skaidrāka un saprotamāka, ja kādreiz 

likās, ka iešana uz baznīcu ir kā 

apgrūtinājums, bet pēc šiem dažiem 

mēnešiem, tapa skaidrs, ka katra Mise, kurā 

piedalos, ir svētki un es svinu šo dienu kopā 

ar saviem brāļiem un māsām, kaut arī es 

viņus nepazīstu, tomēr jūtu tos kā savu lielo 

ģimeni. Ģimeni, kurā mani vienmēr gaidīs. 

Šis laiks ļoti mainīja manu dzīvi, es 

mainīju daudzus savus dzīves uzskatus, jo 

daudzi no tiem patiesībā, bija bezjēdzīgi - 

mūsdienu pasaules stereotipi. Es ļoti 

priecājos, ka esmu tik stipri, ar visu savu 

dvēseli, pieņēmis šo ticības mācību, jo tā 

mani bagātina gan garīgi, gan intelektuāli. 

Nesaprotu, kāpēc daudzi vecāki neved savus 

bērnus uz baznīcu un nemāca tiem cieņu 

pret visu apkārtējo. Kaut vai kā jāuzvedas 

uz ielas vai sabiedriskajā transportā. Tā ir 

elementāra lieta, taču mūsdienu steigā, 

nopelnīt naudu jaunai mašīnai šķiet, 

svarīgāk, nekā iemācīt savam bērnam to, ka 

jāklausa ir skolotāja skolā, ka jāciena vecāki 

cilvēki, nedrīkst lamāties un bezjēdzīgi 

aizvainot cilvēkus 

Šīs nodarbības man parādīja manu patieso 

dzīves ceļu, to ceļu, kuru Dievs man ir 

izvēlējis. Un es paļaujos pilnībā uz Tevi, 

Dievs, jo ticu, ka man Tu esi sagatavojis 

brīnišķīgu mūža gājumu. 
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SVĒTDIENAS SKOLAS 

NODARBĪBAS 

 uzsākas 2019.g. 10. februārī, 

svētdien 

SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 

plkst.13.15 

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. 

 

 


