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Harizmātiskās kopienas “Effata” 25. jubilejas svinības
Katedrāles
Vēstnesīša
iepriekšējā
numura lasītāji tika iepazīstināti ar
harizmātiskās kopienas “Effata” vēsturi,
taču 17. februārī kopiena pateicās
Kungam par iespēju ceturtdaļu gadsimta
būt par Latvijas katoļu Baznīcas
“dzīvajiem akmeņiem” un svinēja šo
notikumu kopā ar Rīgas Svētā Jēkaba
draudzi.
Kā pateicības svinību
centrs un kulminācija bija
V.E. Rīgas arhibīskapa
metropolīta Z. Stankeviča,
kurš savā laikā sešus gadus
bijis atbildīgais par šo
kopienu, svinētā Svētā Mise
Svētā Gara godam, kurā
koncelebrēja arī draudzes
administrators, svinību iniciators priesteris
P. Kļaviņš. Par Svētās Mises muzikālo
skanējumu rūpējās Jēkaba katedrāles koris
un ērģelnieks Andrejs Danskis kopā ar
kopienas slavētājiem, tādējādi atklājot
draudzes un Baznīcas dažādo kopienu
dziļo savstarpējo nepieciešamību un
vienotību.
Savu uzrunu arhibīskaps iesāka,
pievēršoties otrajam lasījumam – kādēļ ir
tik svarīga Kristus augšāmcelšanās, atbildi
meklējot šīs dienas Evaņģēlija teksta (Lk

6,17; 20-26) vārdos, kuri Lekcionārijā nav
iekļauti:“Arī tie, kas bija ļaunu garu
apsēsti, tapa veseli.Un visi ļaudis mēģināja
Viņam pieskarties, jo spēks izgāja no Viņa,
un Viņš visus darīja veselus.”(Lk 6, 17-18).
Savukārt lasījuma vārdi raksturo Kunga
klausītājus – ir liels ļaužu daudzums, pat no
Tiras un Sidonas, kas, kā sacīja arhibīskaps,
norāda uz evaņģelizāciju, Jēzus atvērtību
pagānu tautām, jo tās bija
pagānu pilsētas, kur kalpoja
elkiem
un
piekopa
daudzdievību. Šie ļaudis
atnākuši, lai Viņu klausītos,
tiktu dziedināti no kaitēm un
ļauniem gariem, bet tieši
izlaistie
panti
“atslēdz”
Kristus
augšāmcelšanās
nozīmi. Tie atklāj, cik ļoti cilvēki vēlējās
Jēzum pieskarties un tapt veseli, jo no Viņa
izgāja spēks, kas dziedināja. Arhibīskaps
minēja arī citos Evaņģēlija fragmentos
aprakstītos “ekstrēmos” veidus, kādos
cilvēki tiecās pie Kunga – Zahejs kāpa kokā,
lai Viņu redzētu, vēl kādu slimnieku viņa
draugi uzcēla uz nama jumta, kurā atradās
Jēzus, lai pa jumtā izplēstu caurumu
nolaistu to pie Kunga kājām. Tas notika,
kad Kungs staigāja zemes virsū, bet Viņu
piesita krustā un Viņš nomira.

(turpinājums 3.lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Sparāni
Svētdiena, 24.februāris.
Parastā liturģiskā laikposma 7. svētdiena. Piektdiena, 1.marts.
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs”
Jēzus Sirds godināšana.
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. telpās
8.00 Sv. Mise par +Jāni Vītolu un Vītolu
11.00 Galvenā Sv. Mise par mirušiem
ģimenes dzīvajiem
Moldānu ģimenē un Venerandu Istrovu;
Jēzus Sirds litānija un veltīšanās
13.15 Svētdienas skolas nodarbības
Sestdiena, 2.marts.
Svētdienas sk. telpās
Vissv. J. Marijas godināšana.
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Petrovu,
8.00 Sv. Mise par Jāņa un Antoņinas ģimeni
Šimanovsku, Dortēnu un Šaicānu ģimenēm
Jaunavas Marijas litānija un veltīšanās
18.00 Vesperes
Svētdiena, 3.marts. Parastā liturģiskā
18.30 Sv. Mise par draudzi
laikposma 8. svētdiena. Jēzus Sirds
Pirmdiena, 25.februāris
godināšana. Vissv. Sakramenta adorācija
8.00 Sv. Mise par +Aivaru Jauntirānu,
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs”
+Kristīni Osīti, +Raimondu un Lazdas
09.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. telpās
11.00 Galvenā Sv. Mise par +Zinaīdu un
dzimtas dzīvajiem un mirušajiem
+Vilhelmu Garančiem;
Otrdiena, 26.februāris
Jēzus Sirds dievkalpojums
8.00 Sv. Mise par Reiņa Lazdas fizisko,
Svētlietu pasvēte
garīgo veselību un Irīnas Trafimovas
13.15 Svētdienas skola
atgriešanos
15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi
18.30 Pirmslaulību tikšanās Svētdienas sk.
Kustības „Pro Sanctitate” Paļāvības
Dievmātes Bezvainīgās Sirds svētku
telpās
svinības
19.00 Sv. Mise Biķernieku slimnīcā
18.00 Vesperes
Trešdiena, 27.februāris
18.30 Sv. Mise par Blūzmas ģimenes
8.00 Sv. Mise par kapelāni Inesi viņas
mirušajiem piederīgajiem – +Jēkabu,
jubilejā – izturību un veselību, kalpojot
+Mariju, +Konstantīnu, +Teklu, +Izidoru,
Dievam un cilvēkiem
+Helēnu, +Jāni, +Viktoru, +Jāzepu un par
Dubrovsku ģimenes mirušajiem
16.30 – 18.30 Grēksūdze
piederīgajiem
Ceturtdiena, 28.februāris
Pirmdiena, 4.marts
8.00 Sv. Mise par Jakubēnu ģimenes
8.00 Sv. Mise par veselību un labklājību –
mirušajiem +Rasmu, +Jāni, +Klāru,
Ilzei, Edgaram, Artūram, Oskaram, Lindai,
+Jāzepu, +Lausku Viktoru un +Svetlanu,
Dainim, Kristapam, Aivaram, Ilgai, Ivaram,
+Jevģeniju Vihadoriem
Inesei, Kristam, Evikai, Luizei, Lienei un
Mārai
18.00 Adorācija
Otrdiena, 5.marts
19.00 Sv. Mise jauniešiem par +Genovefu
Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles
Sv. Jēkaba katedrāle:
tālr. 67326419
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators:
tālr. 67224314, mob. 27001445

garīdznieku kontakttālruņi
Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs:
mob. 25920913
Diak. Gunārs Konstantinovs:
tālr. 67326419, mob. 29654800
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8.00 Sv. Mise par +Jāni Kokinu
11.00 Sv. Mise Gaiļezera pansionātā
18.30 Pirmslaulību tikšanās Svētdienas sk.
telpās
Uzsākas Lielais gavēnis
Pilnas atlaidas visās piektdienās par
lūgšanas „Krustā sistā Pestītāja priekšā”
dievbijīgu lūgšanu pēc Sv. Komūnijas
Krustā sistā attēla priekšā vai krucifiksa
priekšā un par „Krusta ceļa” dievbijīgu
nostaigāšanu un meditācijām
Trešdiena, 6.marts. Pelnu trešdiena
8.00 Sv.Mise par Evas Kalnrozes veselību
16.30 – 18.30 Grēksūdze
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise par Marinas un Uferu
ģimenes dvēseles mieru
Ceturtdiena, 7.marts
8.00 Sv. Mise par +Juri Ēveli
18.00 Adorācija
19.00 Sv. Mise jauniešiem par +Moniku,
+Antonu, +Vitāliju un +Viktoriju Trubiņiem
un +Viktoriju, +Pēteri Lozdām. Piedalās
ansamblis „Pro Sanctitate”
Piektdiena, 8.marts
8.00 Sv. Mise par +Broņislavu Arvīdu
Joninu
Jēzus Sirds litānija
17.30 Krusta ceļš
Sestdiena, 9.marts
8.00 Sv. Mise par +Feliciju un
+Konstantīnu Veličko
Svētdiena, 10.marts.
Gavēņa 1.svētdiena.
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs”
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. telpās
11.00 Galvenā Sv. Mise par +Aleksandru,
+Ainu Ločiem un lūgšana „Rūgtās asaras”
13.15 Svētdienas skola
15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise Andas Ozoliņas nodomā par
ģimeni

(turpinājums no 1. lpp)
Šķiet, ka viss ir beidzies, Kunga vairs
nav. Kā tagad Viņam pieskarties, satikt?
Un tieši te atklājas Augšāmcelšanās
nepieciešamība un būtiskais “svars” Kungs ir dzīvs, turpina darboties un spēks
turpina iziet no Viņa. Augšāmceltais ir
klātesošs neredzamā veidā caur Svēto
Garu, turpina darboties caur ticību,
Baznīcas sakramentiem un ne tikai.
Šodien gan atsevišķi cilvēki, gan jaunas
kopienas, kas meklē Kunga spēku, Viņa
tuvumu un klausās Gara balsī, tāpat
izraisa apkārtējo neizpratni – šie meklētāji
ir nesaprotami un neietilpst pierastas,
akurātas Dieva pielūgsmes rāmjos un
dažkārt pat tiek uzdots jautājums – no
kāda gara tas ir?
Dienas Evaņģēlijs, ko evaņģēlista
Mateja tekstā pazīstam kā Kalna mācību,
te Kungs māca, nokāpis no kalna –
līdzenumā, liecina, ka lielais klausītāju
pulks tiek dziedināts, bet mācekļi saņem
īpašu mācību. Dažkārt šī mācība tiek
skaidrota kā jaunais Likums, kuru Kungs
dod kā jaunais Mozus, taču pieņemot to
tikai morālas mācības līmenī, tā ir smaga
kā Atlantam uzliktā zemeslode – kājas
grimst zemē un šis likums ar savu
smagumu draud nospiest. Vai tiešām jābūt
nabadzīgiem un jāraud – tikai tad būs
Dieva valstība? Analizējot šos izteikumus
Svēto Rakstu kultūrvēsturiskajā kontekstā,
top skaidrs, ka šajos it kā absurdajos
vārdos ir ietverta svētlaimes un prieka
ideja, kas nāk no Dieva. Svētīts,
svētlaimīgs ir cilvēks, kas atvēries uz
augšāmcelto Kristu un pats ar Viņa Garu
augšāmcēlies.
Loģiski
var
izdarīt
secinājumu, ka Garā augšāmceltie paši
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kļūst par ieraugu Dieva valstības iziešanai
pasaulē.
Pievēršoties kopienas “Effata” tapšanai
un harizmai, arhibīskaps atcerējās, kā tā
radās no Pāvila evaņģelizācijas kursiem,
pēc kuriem kādos cilvēkos dzima vēlme
nākt kopā un lūgties. Viņi vēlējās turpināt
dalīties ar saņemto vēsti par Kunga
augšāmcelšanos, liecināt par Viņa spēku,
kas joprojām iziet un dziedina – tā tapa
kopiena, kura lūdzās, kāda ir tās misija.
Arī kopienas nosaukums – tulkojumā
“Atveries” nāk no Evaņģēlija apraksta,
kurā Jēzus ar šiem vārdiem
dziedina kurlmēmo - viņa redze
un dzirde top “atvērta”. Jēzus
sacītais vārds attiecas uz
ikvienu no mums – spējam jau
tikai daļēji redzēt un dzirdēt
garīgo realitāti, tikai daļēji
dzirdam un saprotam, ko Dievs
grib pateikt – kā teic apustulis Pāvils –
miglaini, kā spogulī. Kopienas aicinājumā
izgaismojās trīs “kolonnas” jeb dimensijas
– tā ir kopiena, kas evaņģelizē, kopiena ir
harizmātiska – īpaši atvērta uz Svēto Garu
un Gara dāvanām, kā arī tā ir ekumeniska
– atvērta visu konfesiju kristiešiem.
Nedaudz Viņa Ekselence savā uzrunā
pievērsās arī Svētajam Garam – šī
dievišķā persona līdz pat Vatikāna II
koncilam bija Lielais Nezināmais, līdz ar
to nav izprasta Gara nozīme, kaut Jēzus
Kristus ir klātesošs mūsu vidū tieši caur
Svēto Garu. Kopiena “Effata” atklāja, ka
tās uzdevums ir darīt redzamu šo Svētā
Gara realitāti un Gara dāvanas Baznīcā.
Atskatoties uz kopienas “Effata”
pirmsākumiem un savu sešus gadus ilgo
darbošanos kopienā, arhibīskaps atcerējās,
ka sākotnēji uz tikšanās reizēm un
rekolekcijām pulcējies ļoti daudz cilvēku tie nāca no citām konfesijām, nāca katoļi,

kas savā laikā, vīlušies Baznīcā, bija
aizgājuši - cilvēku bijis tik daudz, ka kādu
laiku tikai Katedrāle spējusi uzņemt
kopienas tikšanās dalībniekus. Tūkstošiem
cilvēku izgājis caur šīm tikšanās reizēm
un neizpalika augļi – daudzi atnākušie
vēlējās palikt Baznīcā, kā arī kādreiz
aizgājušie katoļi vēlējās atjaunot savas
attiecības ar reiz pamesto katoliskās
Baznīcas kopību.
Šobrīd kopienā nav daudz cilvēku –
kāds tad ir “sausais atlikums”? Kā atzina
arhibīskaps, kopiena “Effata” izdzīvo
kviešu grauda nomiršanu – tas
mirst, lai dzītu jaunus asnus un
šobrīd jau ir šie jaunie atzari.
No “grauda” izaugušas citas
kopienas – “Dzīvības straumes”,
aktīvā, darbīgā Jāzepa vīru
grupa, kuras tapšanai aizmetņus
ielika laju misionāra no ASV
Dona
Tērbita
viesošanās
kopienā
“Effata”, arī laju misionāram Žozefam
Bastēnam viņa kalpošanas aizsākumi
Latvijā ir bijuši saistīti ar šo kopienu. Ir
ieguvusi
dzīvību
atbrīvošanas
un
dziedināšanas kalpošana, kas izplatīta ar
starp brīvbaznīcām – taču pirmais Latvijā
to aizsāka tēvs Rufuss, kuru uzaicināja
kopiena “Effata”, arī laju kalpošana
cietumos un slimnīcās, kā arī vairākas
citas kustības radušas saknes effatiešu
kalpojumā. Cilvēki, saņēmuši kopienā šo
sākotnējo Dieva pieskārienu, garīgās
atjaunotnes impulsu, atsaucoties Viņa
aicinājumam, izgāja tālākā ceļā un ar
viņiem
dotajām,
katram īpašajām
dāvanām Kunga spēks turpina iziet
pasaulē, dziedinot dažādu miesas un gara
vainu mocītos mūsdienu pasaules ļaudis.
Kopiena “Effata” atkal tapusi maza, taču
caur visiem kāpumiem un kritumiem ir
saglabājusi, kā sacīja arhibīskaps, savu
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svaidījumu –īpašo lūgšanas un slavēšanas
stilu. Cilvēki mainās, bet šis svaidījums,
kas uzrunā, paliek. Tātad šis ir viens no
veidiem, kā Dievs ir darbojies pēdējos 25
gados Rīgas arhidiecēzē un Latvijā,
atjaunojot šo lūgšanas veidu, kaut sākumā
bija liela pretestība. Šobrīd atklājas,
atzīmēja arhibīskaps, ka Dievs caur šo
kopienu darījis lielus darbus un iespējams,
darīs vēl.
Pēc Svētās Mises kopiena “Effata”
aicināja draudzes locekļus pakavēties ar
viņiem pie saldumiem un tējas katedrāles
priekštelpā, jo tieši kopīga maltīte ļauj
vislabāk atrast vienotību dažādībā un
iepazīt citam citu.
Kā jau minēts, kopiena “Effata” šobrīd
izdzīvo klusu apslēptības un mazuma
posmu, bet tieši tas vieš ļoti lielu cerību
un ir Dieva klātbūtnes zīme, jo Jēzus pats
ir apsolījis: “ja kviešu grauds nekrīt zemē
un nemirst, viņš paliek viens; bet ja viņš
mirst, viņš nes daudz augļu”(skat. Jņ 12,
24).
Stella Jurgena

Kustība Pro Sanctitate aicina Tevi
piedalīties
Paļāvības
Dievmātes
Bezvainīgās Sirds
svētkos
Rīgas Sv. Jēkaba
katedrālē

Svētdien 2019. gada 3. martā
pl.18.00 Vesperes pl. 18.30 Sv. Mise
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Zeme un privātīpašums
Ar 1919. gada 1. marta dekrētu Padomju
vara pirms 100 gadiem aizsāka zemes
nacionalizāciju
un
privātīpašumu
konfiskāciju, vienlaikus veicot nozīmīgus
pārkārtojumus zemes lietošanas un
pārvaldīšanas sistēmā. Lēmums attiecās
uz privātīpašumā piederošo zemi, kuru
zemnieki reiz aruši, sējuši, pļāvuši un kurā
beigās paši kā mīļā klēpī iegūlušies,
atstādami pēctečiem viņu asiņu, gara un
tikumu mantiniekiem — visu, kas tiem
bijis.
Vispirms tie ir Latvijas lauki, meži un
ūdeņi, kur čaklām rokām augļu nav maz,
un kur sūra darba sviedri pārvēršas
garīgās un materiālās vērtībās - tās ir
sētas, ciemi un zemnieku mājas, kur baļķi
uz baļķa un akmeni uz akmens cēluši
latviešu vīri, kas ar savu piemēru mācījuši
vērību un izmaņu, gaišo prātu un dzīves
gudrību, gara cēlumu un goda apziņu.
Dzīve un darbs uz zemes taču veicina
tēvzemes mīlestību līdz ar nesalaužamo
sīkstumu un cīņassparu, darba gribu un
dzīvot prieku, ko var gan uz laiku nomākt,
bet atņemt tikai reizē ar dzīvību.
Zemnieks zina un pieņem Jēzus teikto
līdzību par sējēju, ka sēkla dīgst un aug
dienu un nakti neatkarīgi no viņa. Zeme
nes augļus: vispirms asnu, tad vārpu,
beigās graudu pilnu vārpu (sal. Mk 4, 2728). Kristus runā par zemi, kas pati nes
augļus, un par cilvēka veikto darbu. Kad
zemnieks beidzis sēšanu, viņš gaida laiku,
kad aizsākto turpināt, novācot savu iesēto
ražu. “Kad augļi ienākušies, viņš tūdaļ
laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt”
(Mk 4, 29).
Dievs no paša sākuma aicinājis cilvēku
pakļaut zemi un to pārvaldīt (sal. Rad
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1,28). Vispirms ieteikts zemes darbs, kā
lasām Radīšanas grāmatā: ”Kungs Dievs
ņēma cilvēku un iemitināja viņu Ēdenes
dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā” (Rad
2, 15). Tas bija vienkāršs un patīkams
darbs sākotnējā harmonijā, jo Radītājs
uzticēja cilvēkam “visus stādus, kas
briedina sēklu, kas ir uz visas zemes, un
visus kokus” (Rad 1, 29). Ēdenes dārzā
pats Dievs „audzēja no zemes visus
kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai,
un dārza vidū – bija dzīvības koks” (Rad
2, 9).
Cilvēks, kas radīts pēc Dieva attēla un
līdzības (sal. Rad 1, 26-27), ar savu darbu
ņem dalību Radītāja darbībā
arī pēc iedzimtā grēka
izraisītās disharmonijas, un
šī patiesība attiecas uz
jebkuru cilvēka darbu, īpaši
laukstrādniekam uz zemes,
kas
ietver
zemnieka
savdabīgo dzīves veidu un
ritmu, piesaisti savai zemei,
arī tiesības iegūt un saglabāt
zemi savā privātīpašumā.
Katoliskā Baznīca noraida divas
galējības: komunismu, kurā aizliegts
privātīpašums valsts labā un ko paredzēja
1919. gada 1. marta dekrēts, un pagānisko
liberālismu, kurā privātīpašums būtu
absolūts tādā nozīmē, ka katrs var rīkoties
ar savu īpašumu, pat nerēķinoties ar
līdzcilvēka vajadzībām.
Baznīca māca, ka Dievs ir noteicis
dabiskas tiesības uz privātīpašumu, bez
kura cilvēkam nepiederētu sava darba
augļi, grūti būtu atbilstoši koordinēt
labumu sadali un tiktu apdraudēta
indivīda brīvība un cieņa.
Privātīpašums tomēr nav absolūts un
īpašumam piemīt sociāls aspekts. Vienīgi
Dievam absolūti pieder Viņa radītais.

Cilvēks labumus pasaulē pārrauga un
Dievs tos paredzējis visiem cilvēkiem.
Īpašums var tikt izmantots sava dzīves
stāvokļa atbilstošām vajadzībām, taču
pārpalikums
izdalāms
nabagiem
tuvākmīlestībā un lielā nepieciešamībā
pēc taisnības.
Privātīpašuma tiesības nedrīkst kaitēt
kopējām vajadzībām. Tādi ir bijuši arī
Baznīcas tēvu un lielo teologu uzskati. Ja
rodas konflikts starp privātām tiesībām un
kopējo
labumu,
tad
likumīgajai
publiskajai varai, aktīvi piedaloties
ieinteresētajām personām vai sociālajām
grupām, ir jācenšas rast izlīdzinājums.
Diemžēl
zemes
nacionalizācija
un
konfiskācija
pirms
100
gadiem
notika
vairāk
vardarbības nekā dialoga un
taisnības ietvaros.
Jāņem vērā abi aspekti –
individuālais un sociālais. Ja
valsts pienākums ir regulēt
privātīpašuma lietas, tad tai
nav tiesību piesavināties privātīpašuma
tiesības, jo tās ir dabiskās tiesības. Valsts
ar likuma palīdzību var tikai regulēt
privātīpašuma lietošanu. Privātīpašums
cilvēkiem un ģimenēm garantē lielāku
sociālu drošību un neatkarību no valsts,
tās iestādījumiem, kā arī piešķir cilvēkiem
iespēju lielākai personiskai rosmei un
atbildībai. Baznīca aizstāv privātīpašumu
pret sociālistu un marksistu uzbrukumiem,
tanī pat laikā arī atgādinot par
privātīpašnieka
sociālo
atbildību.
Atbrīvošanas cīņas līdz ar to ietvēra arī
iestāšanos par tiesībām dzīvot un strādāt
savā zemē, par zemnieka cieņu un darbu,
kā arī atbilstošu valsts varas lomu sociālās
un ekonomiskās attīstības procesā.

PAR LATVIJU UN BRĪVĪBU
Neviena karaspēka vienība
nevar
pastāvēt
bez
komandieriem, un pulkveža
Oskara Kalpaka (1882.1919) vārds savā ziņā jau ir
leģendārs – viņš tiek dēvēts
par Latvijas armijas pirmo
virspavēlnieku. Trešdien, 6. martā, aprit 100
gadi kopš O.Kalpaka nāves cīņā pret
lieliniekiem neskaidros apstākļos pie Airītēm
Saldus apkārtnē, tādēļ vērts ieskatīties viņa
dzīves gājumā.
O.Kalpaks dzimis 1882. gada 6. janvārī
Meirānu pagasta Liepsalās Pētera Kalpaka un
viņa sievas Ilzes Ķeveres no Meirānu
Krūtniekiem ģimenē kā otrais bērns.
Pēc vietējās skolas beigšanas,
ieklausoties tēvoča padomā, jaunais
Oskars izšķiras par dienestu
Krievijas impērijas armijā. Tēvs gan
vēlējies, lai Oskars kļūst par
lauksaimnieku, taču, kā raksta
luterāņu mācītājs Guntis Kalme,
Oskars bērnībā vēlējies kļūt par
ārstu vai mācītāju un pulkveža
mīļākie
vārdi
no
Svētajiem
Rakstiem bija paša Kristus teiktie: “tas visu
spēj, kas tic” (Mk 9, 23). Ar savu dzīvi un
virsnieka garu O.Kalpaks apliecināja šo
Kristus vārdu patiesīgumu un uzticību tiem jau pirmā kaujā pie Lielauces 1919. gada 16.
janvārī pulkveža komandētās vienības sakāva
pretinieka pārspēku, atmodinot cerību
depresijā
un
bezpalīdzībā
grimušajos
valstsvīros Liepājā un visā latviešu tautā. Šai
uzvarai sekoja vēl daudzas citas un pulkveža
karavīri par savu komandieri sacījuši: “Ar
viņu mēs uzvarēsim,” bet šāda uzticēšanās
savam komandierim nebūtu iespējama, ja viņš
pats nebūtu stiprs ticībā.
Virsnieka karjeru O.Kalpaks sāka kā
brīvprātīgais Krievijas armijā. Obligāto
dienestu armijā beidza kā vecākais
apakšoficieris 1905. gada maijā, bet 1908.
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podporučika dienesta pakāpē. Līdz pirmā
pasaules kara sākumam O.Kalpaks ir ieguvis
poručika dienesta pakāpi un oficiāli kļuvis par
rotas komandieri. Pirmajā pasaules karā iegūst
kapteiņa dienesta pakāpi, kādu laiku bijis arī
bataljona komandieris, tiek norīkots par pulka
komandieri.
Kā liecina laikabiedri, O.Kalpaks kara
noslēgumā neredzējis jēgu tālākai cīņai
“svešos karalaukos”un gatavojies braukt uz
Latviju - revolūcija faktiski viņu bija
atsvabinājusi no zvēresta kalpot Krievijas
karaspēkā. 1918. gada rudenī O.Kalpaks
atgriezās dzimtenē.
1918.gada 7.decembrī Pagaidu valdība ar
Vācijas valdības ģenerālpilnvaroto panāca
vienošanos par landesvēra dibināšanu cīņai
pret padomju varu Latvijā, kura
sastāvā bija latvieši, vācieši un
krievu baltgvardi. Kalpaku aizrāva
neatkarīgās Latvijas ideja, un no
11.decembra viņš jau bija Cēsīs
Vidzemes kara apgabala pavēlnieka
rīcībā. Apakšpulkvedi O.Kalpaku
1918. gada 31. decembrī ieceļ par
komandieri latviešu vienībām, kuras
bija pakļautas landesvēra vācu
virsštābam un sastāvēja no trim
rotām, kas kopumā veidoja t.s. Kalpaka
bataljonu.
1919. gada februāra beigās O.Kalpaka
bataljonā jau ir ar moderniem, ieročiem
bruņoti 600 vīri, taču latviešu daļu
nostiprināšanās un to cīņas mērķis - Latvijas
neatkarība, bija pretrunā ar Landesvēra
komandiera Ridigera fon der Golca iecerēto
vācu kolonistu nometināšanu Kurzemē un
Baltijas iekarošanu. Februāra beigās bija
sagatavots
liels
kopējs
uzbrukums
lieliniekiem. Fon der Golca vadībā bija 8 000
vīru liels karaspēks, pēc citiem datiem - 12
000-14 000 vīru, kur Kalpaka bataljons ar
saviem 600 vīriem deva tikai 5-7,5 %.
Izmantojot lielo pārspēku karavīru un
bruņojuma ziņā, šis karaspēks ar 3.martu
izvērsa plašu uzbrukumu, aizsteidzoties
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priekšā Sarkanarmijas nodomam. Kalpaka
bataljona uzdevums šīs operācijas pirmajā
posmā bija ieņemt apdzīvotas vietas gar
Skrundas-Saldus ceļu. Kalpaka bataljons un
vācu dzelzsdivīzijas spēki, pie Airītēm
mēģinot nogriezt atkāpšanās ceļu sarkanajiem
strēlniekiem, starp Engurnieku un Skudru
mājām
nonāca
savstarpējā
sadursmē.
Apšaudīšanās laikā 6. marta pēcpusdienā tiek
ievainots un mirst bataljona komandieris
O.Kalpaks, studentu rotas komandieris
kapteinis N.Grundmanis un jātnieku nodaļas
virsleitnants P.Krievs, kā arī vācu leitnants
H.Šrinders. Ņemot vērā O.Kalpaka un vācu
pavēlniecības saspringtās attiecības, rodas
jautājums - vai šī sadursme ar tik lieliem
komandieru sastāva zaudējumiem bija
nejaušība vai vācu puses iepriekš plānota
sazvērestība? Šis jautājums izvirzījās jau
pirms 100 gadiem un, kad Pagaidu valdība
ierosināja šīs lietas izmeklēšanu, vācieši uz to
reaģēja ļoti nervozi. Šodien kļūst skaidrāks, ka
noteiktā, drošā O.Kalpaka rīcība vāciešiem
nepatika un šāds latviešu rotu komandieris
viņiem varēja kļūt pat bīstams un ticami šķiet
pieņēmumi, ka uz Skrundas ceļa varēja notikt
iepriekš iecerēta, izplānota un sagatavota
politiska slepkavība, nevis pārpratuma kauja.
Mūsdienu cilvēkam tie šķiet seni notikumi
un rodas arī jautājums – vai bija vērts dzīvot
tik īsu dzīvi un mirt iespējamas nodevības
apēnotā nāvē? Pulkvedis ticēja Latvijas valsts
iespējamībai un savā dzīvē piepildīja Kunga
pavēli: “Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev
došu dzīvības vainagu. ”(Atkl 2,10).
Stella Jurgena

Bīskaps Antons Justs

Dzimis 1931.g. 22. novembrī
1944. gadā devies bēgļu gaitās
Ordinēts par priesteri 1960. gada
11.jūlijā Beļģijā
No 1962.g-1992.g. kalpojis ASV
No 1992. g.-1995. g. kalpojis
Sv. Jēkaba katedrālē
No 1996. g.-2011. g. Jelgavas bīskaps
Miris 2019.g. 17. februārī
Mūžīgo mieru dod viņam, Kungs!
SVĒTDIENAS SKOLAS
NODARBĪBAS
uzsākušās 10.februārī, bet
var pieteikties līdz februāra beigām.
Nodarbības notiek
Katru svētdienu plkst. 13.15
Svētdienas skolas telpās
(Mazā Pils iela 2)
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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