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JĒZUS IR AR

MUMS VIENMĒR (SAL. MT.28,20)

Svinot Kristus Miesas un Asins svētkus
11. jūnijā, pārlasīsim sv. Jāņa Pāvila II
simtgadē viņa 2004. gada 7. oktobrī izdoto
apustulisko vēstuli „Kungs, paliec ar
mums!”
Mēs ticam, ka Jēzus ir patiesi klātesošs
Maizes un Vīna zīmēs. Par “reālu” šo
klātesamību sauc nevis tādēļ,
ka visas pārējās Kristus
klātesamības formas nebūtu
reālas, bet gan tāpēc, ka,
pateicoties
tieši
šai
klātbūtnei, Kristus kļūst
substanciāli klātesošs Savas
miesas un asiņu realitātē.
Tādēļ ticība prasa, lai,
tuvojoties Euharistijai, mēs
pilnā mērā apzinātos, ka
tuvojamies pašam Kristum. Tā ir Viņa
klātesamība,
kas
visiem
pārējiem
Euharistijas aspektiem, proti, Euharistijai
kā mielastam, kā Lieldienu noslēpuma
piemiņai, kā eshatoloģiskās nākotnes
apjausmai, piešķir tādu saturu, kas tālu
pārspēj jebkuru simbolismu. Euharistija ir
klātesamības
noslēpums,
kurā
vispilnīgākajā veidā piepildās Jēzus
apsolījums palikt ar mums līdz laiku
beigām.
Euharistija ir dižens noslēpums! Tas
ir noslēpums, kas pirmām kārtām ir jāsvin

cienīgi. Svētajai Misei ir jābūt kristīgās
dzīves centrā, un ikvienai kristīgajai kopai
ir jādara viss, lai Svētā Mise tiktu svinēta
cienīgi. It īpaši nepieciešams attīstīt dzīvu
Kristus reālās klātbūtnes apziņu gan Svētās
Mises
svinībās,
gan
Euharistijas
godināšanā citos svētceres brīžos. Šī apziņa
jāpauž gan ar balss toni, gan
žestiem un kustībām, gan
visu izturēšanos kopumā.
Šajā sakarā nozīmīgi ir
klusuma brīži gan Svētās
Mises
laikā,
gan
euharistiskajai pielūgsmei
veltītajos svētbrīžos. Gan
kalpotājiem, gan ticīgajiem ir
jāizturas pret Euharistiju ar
visdziļāko
cieņu
Jēzus
klātbūtnei tabernākulā ir jābūt pievilkšanas
punktam, kas saistītu aizvien lielāku skaitu
dvēseļu, kuras, Viņu kvēli mīlot, spēj
pacietīgi gaidīt un klausīties Viņa balsī, un
gandrīz vai sajust pukstam Viņa sirdi.
„Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs!”(Ps
34 [33] 9).
Ārpus svētās Mises ceļos nometušies
ilgi kavēsimies Euharistijā klātesošā Jēzus
priekšā, ar savu ticību un mīlestību
gandarot par paviršību, nolaidību un
apvainojumiem, ar kādiem daudzviet
(turpinājums 4.lpp.)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 7. jūnijs. Parastā liturģiskā
laikposma 10. svētdiena. Vissvētā
Trīsvienība. Svinības.
Jēzus Sirds godināšana.
Vissvētākā Sakramenta adorācija.
8.00 Svētā Mise par draudzi
un “Svētais Dievs”
11.00 Galvenā Svētā Mise par Intu
Vilcānu un Jēzus Sirds dievkalpojums
Svētlietu pasvētīšana
15.00 Svētā Mise par Ligiju Gžibovsku
18.00 Jēzus Sirds litānija
18.30 Svētā Mise par +Danutu
Pirmdiena, 8. jūnijs
8.00 Svētā Mise par dvēselēm šķīstītavā
Jēzus Sirds litānija
Otrdiena, 9. jūnijs.__________________
8.00 Sv. Mise par Artūra dziedināšanu
Jēzus Sirds litānija
Trešdiena, 10. jūnijs.
8.00 Sv. Mise par +Ludvigu un +Laimoni
Žurām; Jēzus Sirds litānija
Ceturtdiena, 11. jūnijs. Kristus Vissvētā
Miesa un Asinis. Svinības.
8.00 Svētā Mise
11.00 Svētā Mise par draudzi
18.00 Jēzus Sirds litānija
18.30 Svētā Mise par Mežaļu ģimeni

Sestdiena, 13. jūnijs. Sv. Antons no
Padujas, priesteris un Baznīcas
doktors, piemiņas diena___________
8.00 Sv. Mise par Vīnbergu
dzimtas mirušajiem;
Jēzus Sirds litānija
Svētdiena, 14. jūnijs. Parastā liturģiskā
laikposma 11. svētdiena._____________
8.00 Sv. Mise par draudzi un lūgšana
“Svētais Dievs”
11.00 Galvenā Svētā Mise. Svin V.E.
arhibīskaps. Procesija ar 4. Evaņģēliju
dziedājumiem
15.00 Svētā Mise par Velgu Vilcāni
pateicībā dzimšanas dienā un veselību
18.00 Jēzus Sirds litānija
18.30 Sv. Mise par Vili un dzimtas sakņu
dziedināšanu un atbrīvošanu; Svētību dod
jaunais priesteris Lauris Kārklis.
Pirmdiena, 15. jūnijs.
8.00 Sv. Mise par Daubaru dzimtas
dzīvajiem un mirušajiem;
Jēzus Sirds litānija
11.00 Svētā Mise Aglonas Dievmātes
godam
Otrdiena, 16. jūnijs.
8.00 Sv. Mise par Dinstmaņu dzimtas
dzīvajiem un mirušajiem;
Jēzus Sirds litānija

Trešdiena, 17. jūnijs.
8.00 Sv. Mise Annas Dubkevičas nodomā
par mirušajiem;
Jēzus Sirds litānija
Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles pastorālās komandas kontaktinformācija
Sv. Jēkaba katedrāle: tālr. 67326419
Pastorālo vajadzību koordinatore –
Diakons Gunārs Konstantinovs:
Andžela mob. 26156406
tālr. 67326419, mob. 29654800
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators:
jekaba.katedrale@tvnet.lv
harisime@inbox.lv; mob. 27001445

Piektdiena, 12. jūnijs.
8.00 Sv. Mise par +Virgīniju Špoģi
Jēzus Sirds litānija
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Ceturtdiena, 18. jūnijs.
8.00 Sv.Mise par +Pēteri Beitānu
Jēzus Sirds litānija

Otrdiena, 23. jūnijs.
8.00 Sv. Mise par Irēnas ģimenes veselību
un Dieva svētību; Jēzus Sirds litānija

Piektdiena, 19. jūnijs. Vissv. Jēzus
Sirds. Svinības._____________________
8.00 Sv. Mise par +Broņislavu
Jēzus Sirds litānija un uzupurēšanās akts
Pilnas atlaidas par uzupurēšanās aktu
Vissv. Jēzus Sirdij. Šodien atturība no
gaļas ēdieniem nav saistoša

Trešdiena, 24. jūnijs. Sv. Jāņa Kristītāja
dzimšanas svinības.
8.00 Sv. Mise par Gunāra Puķīša un
Beātes Puķītes veselību un Dieva
žēlastības; Jēzus Sirds litānija

Sestdiena, 20. jūnijs. Vissvētākās
Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds.
Piemiņas diena.
8.00 Sv. Mise par +Ksaveriju, +Edgaru,
+Ilzi un +Silvi Upeniekiem
Jēzus Sirds litānija un uzupurēšanās akts
Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgajai
Sirdij.
18.00 Svētā Mise - Dziedināšanas
dievkalpojum
Svētdiena, 21. jūnijs. Parastā liturģiskā
laikposma 12. svētdiena.
Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas dienas
svinības. Draudzes svētki.
Vissv. Sakramenta adorācija
8.00 Svētā Mise par draudzi un “Svētais
Dievs”
11.00 Galvenā Svētā Mise par Anitu Zītari
Himna “Dievs, mēs Tevi slavējam!”
15.00 Svētā Mise par +Antoņinu Breidaku
18.00 Jēzus Sirds litānija
18.30 Svētā Mise par Viļa miesas,
dvēseles un gara dziedināšanu un
atbrīvošanu
Pirmdiena, 22. jūnijs.
8.00 Sv. Mise par Ainas 75 mūža
nodzīvotiem gadiem
Jēzus Sirds litānija

Ceturtdiena, 25. jūnijs.
8.00 Sv. Mise par Gunāra Puķīša dzimtas
sakņu dziedināšanu un atbrīvošanu;
Jēzus Sirds litānija
Piektdiena, 26. jūnijs.
8.00 Sv. Mise par Olgu Aronsoni un
visiem viņas ģimenes locekļiem;
Jēzus Sirds litānija
Sestdiena, 27. jūnijs.
8.00 Sv. Mise par +Sintiju Bāliņu
Jēzus Sirds litānija
Svētdiena, 28. jūnijs. Parastā liturģiskā
laikposma 13. svētdiena.
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”
11.00 Galvenā Svētā Mise par Grestas
ģimeni
15.00 Svētā Mise par draudzi
18.00 Jēzus Sirds litānija
18.30 Svētā Mise par Aleksandru, Jeļenu,
Anastasiju, Mihailu un Maksimu

Atjaunotais katedrāles gailis
atgriezies torņa smailē 27. maijā
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Jēzus ir ar mums vienmēr
(turpinājums no 1.lpp)
pasaulē jāsastopas mūsu Pestītājam. Ar
procesiju Kristus Vissvētās Miesas un
Asins svētkos tiek sludināta ticība Dievam,
kas iemiesojoties ir kļuvis par mūsu
Ceļabiedru.
Euharistija ir esības veids, kuru
kristietis saņem no Jēzus, šīs esības
pirmavota, un ar savas liecības palīdzību
iedzīvina sabiedrībā un kultūrā. Lai tas
īstenotos, ikvienam ticīgajam, meditējot
individuāli un kopā ar citiem, ir jāuzņem
sevī vērtības, kas izpaužas Euharistijā,
stāja, uz ko iedvesmo Euharistija, un dzīvē
īstenojamie lēmumi, ko rosina Euharistija.
Vispirms pateikšanās. Visas cilvēces
„jā”, „paldies” un „āmen” ir ietverts Jēzū,
Viņa upurī, Viņa bezierunu „jā” Tēva
gribai. Baznīcas uzdevums ir atgādināt
cilvēkiem šo izcilo patiesību. Tas ir īpaši
aktuāli mūsu sekularizētās kultūras
apstākļos, kurā tiek kultivēta cilvēka
iedomīga pašpietiekamība.
Otrkārt,
liecība
un
dialogs.
Jāapņemas vēl dedzīgāk liecināt par Dieva
klātbūtni pasaulē. Nebaidīsimies runāt par
Dievu un paceltu galvu atklāti nest savas
ticības zīmes. „Euharistijas kultūra” – tā ir
kultūra, kas sekmē dialogu, kas rod tajā
spēku un stiprinājumu.
Treškārt, kopība Baznīcas dzīvē. Šī
kopība ir hierarhiska, balstīta atšķirīgu
lomu un kalpojumu izpratnē, un brālīga, tās
izaugsmi veicina „kopības garīgums”, kas
modina mūsos savstarpēju atvērtību,
pieķeršanos, sapratni un piedošanu.
Patiesos Kristus sekotājus pazīs pēc
savstarpējās mīlestības un it īpaši pēc
rūpēm par nabagajiem (sal. Jņ 13,35; Mt
25,31-46). Tas ir kritērijs, pēc kura tiks
izvērtēts
Euharistijas
svinēšanas
autentiskums.

Svētās Žannas d’Arkas
izsludināšanai par svēto – 100
1920. gada 16. maijā pāvests Bendikts
XV izdeva bullu Divina Disponente, kura
veltīta šim notikumam un kuras izklāsts
seko kā nobeigums.
Uzkāpusi uz saliktās malkas,
Žanna labi saprata debesu balsu vēstīto
viņas atbrīvošanu: „Visu labi izturi:
nesatraucies un nebaidies no moceklības: tu
ienāksi paradīzes valstībā.” Viņa skaidri
saprata, ka nāve viņai dota misijas dēļ.
Visiem spēkiem viņa atdevās ne tikai
Jaunavai Marijai, bet arī erceņģelim
Miķelim, sv. Katrīnai un visiem svētajiem,
līdz pat dzīves pēdējam brīdim visu dzīvē
veikto atzina par atbilstošu Dieva gribai.
Lūdza, lai paceļ viņas priekšā Jēzus krusta
tēlu, kuru asarām acīs apkampa, ļoti
dievbijīgi skūpstīja, kamēr nemitīgi liesmās
piesauca Jēzus vārdu, atdodot savu garu.

Žannas svētīgā nāve izraisīja
apbrīnu visos tādā mērā, ka arī viņas
ienaidnieki palika ļoti izbiedēti. Soda
izpildītājs paziņoja, ka Žanna saņēmusi
spriedumu nevainīga, viņš sadedzinājis
svētu sievieti. Drīz notika brīnumi. Daudzi
klātesošie degošajās liesmās, kas apņēma
Žannu, redzēja rakstītu Jēzus vārdu. Redzot
viņas nāvi uz sārta, angļi apmulsa, vēlāk
norādīja, ka liesmu vidū redzējuši lidojam
balodi. Saglabājusies Žannas sirds kopā ar
viņas pelniem tika iemesta Sēnas upē, lai
ļaudīm nepaliktu kāda relikvija.
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Ļaundari beigās cieta sāpes no
Dieva, kas ir nevainības un taisnības
Atlīdzinātājs. Visi atbildīgie par Žannas
moceklību tiešām nomira nežēlīgā veidā;
kā Žanna paredzēja, tā angļi tika padzīti no
Parīzes, vēlāk no Normandijas, Akvitānijas
un visas Francijas.
Pēc kaujām Francijā Šarls VII
pavēlēja izmeklēt Žannas tiesas procesu.
Viņas mātes un divi brāļi lūdza Svēto
Krēslu šajā pat lietā. 1455.
gada 11. jūnijā tika nozīmēti
trīs apustuliskie tiesneši, kuri,
apjautājot 123 lieciniekus,
1456. gada 7. jūlijā izdeva
reabilitācijas lēmumu, atzīstot
Žannas nevainību, tiesas
procesa
nederīgumu
un
ļaunprātību, savukārt viņas
atteikšanos par nepatiesu,
blēdīgu un spēkā neesošu.
Šīs Dieva kalpones
apbrīnojamie tikumi un debesu
dāvanas
izraisīja
viņas
svētuma reputāciju. Viņai
atbilst
Sīraha
gudrības
grāmatas vārdi: „Viņa piemiņa
nezudīs, vārds dzīvos no
paaudzes paaudzē, tautas
stāstīs par viņa gudrību un
sapulcējušies (proti, Baznīca)
teiks viņa slavu” (39:9-10).
Kopš 1429. gada līdz
mūsdienām Orleānas pilsēta
svinīgi
atzīmē
savu
atbrīvošanu 8. maijā. Pēc
svinībām katedrālē tiek cildināta Žanna
d’Arka. Viņas svētumu pierāda daudzas
garīgas un miesīgas žēlastības, kādas Dievs
dod, pateicoties viņas darbībai. Tāpat arī
brīnumaini izdziedināšanas gadījumi, kuri
tiek izvērtēti un aprakstīti.
Ņemot to visu vērā, kardināli,
bīskapi, klosterļaudis un priesteri ir lūguši
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apustulisko Krēslu pieskaitīt šo jaunavu
svēto godam. Process šajā lietā aizsākts
1894. gada 27. janvārī. Pijs X 1904. gadā
svinīgi atzina viņas tikumību varoniskā
līmenī. Izsludināšanai par svētīgu tika atzīti
trīs nepieciešamie izdziedināšanas brīnumi
tā, ka beatifikācija notika 1909. gadā. Pēc
tam vēl tika atzīti divi izdziedināšanas
brīnumi tā, ka 1919. gada 17. jūnijā tika
noteikta svinīgā izsludināšana par svēto,
kas notiek līdz ar šo bullu
1920. gada 16. maijā.
Tagad visu kristiešu
acis lūkojas uz svēto Žannu
d’Arku, kas Dieva pavēļu
izpildes labā atstāja ģimeni,
pameta sievietes nodarbes,
iesaistījās karaspēkā un vadīja
karavīrus
kaujā.
Viņa
nebaidījās nāves draudu, nedz
netaisnīgo spriedumu, ar kuru
tika sodīta ar sārtu. Zinot savu
nevainību, nevis to, ka ir
herētiķe, ragana, recidīva
apostāte, viņa, uguns liesmu
apņemta, lūdzās, atkārtoja, ka
visu darījusi aiz Dieva gribas,
līdz, gūstot spēku krusta
skatīšanā, atdeva savu garu.
Drīz īstenojās taisnība, kas
trūka tiesas procesa laikā
cilvēcisko kaislību dēļ. Romas
pāvests ļoti drīz varēja pilnīgi
atjaunot Žannas d’Arkas
reputāciju, viņas piemēru visu
netaisnīgo cietēju atbalstam,
ko tie gaida no taisnīgā un mūžīgā
Tiesneša.
Lai šis bullas pārskats un svētās
Žannas d’Arkas kanonizācijas simtgade
rosina mūsos pateicību un slavēšanu par
godu Dievam, kas noslaucīs ikvienu asaru
no cilvēku acīm un nāves vairs nebūs (Atkl
21: 4).
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Baznīcu nakts 2020
Marta sākumā Jēkaba katedrāles
pastorālā padome iestājās par to, ka arī
šogad svinēsim Baznīcu nakti (BN), kurai
pirms pandēmijas laika bija pavisam citi
mērķi un nolūki. Mums patika saturiskā
tēma “Dievs stāsta”, kas ir ļoti pateicīga, lai
pateiktu ko vēsturiski svarīgu par mūsu
sirmo baznīcu. Šobrīd dievnama torņa
rekonstrukciju
var
ievērot
ikviens
Daugavas upi šķērsojošs satiksmes
dalībnieks. Tas bija viens no iemesliem,
kāpēc neatcēlām šī gada BN pasākumu, jo
tāds vērienīgs remonts ar gaiļa noņemšanu,
restaurāciju var notikt
reizi daudzos gadu
desmitos.
Ar BN tātad
pasākumu piedalāmies
katedrāles
vēstures
fokusēšanā nākamām
paaudzēm.
V.E.
Zbigņevs Stankevičs
pasākuma atklāšanas
uzrunā uzsvēra trīs svarīgus motīvus, kas
pasākumam būtu jāizgaismo:
Pirmais no tiem, ka Baznīca ap sevi
vienmēr ir pulcējusi māksliniekus,
mūziķus, kas nes vēstījumu par konkrēto tā
laika mākslas virzienu, izceļot izvēlēto
sakrālo personu nozīmi konkrētajā laika
posmā;
Otrais no tiem skar ekumēnisko
tradīciju nozīmi Dieva vārda sludināšanā
un tā izgaismošanā. Šajā laikā sastopamies
ar informāciju pārplūdinātiem sociāliem
tīkliem, kur iespēja uztvert Dieva vārdu bez
iepriekšējas sagatavotības ir tuvu nullei.
Trešais no tiem ir, ka Baznīca arī
šodien ir dzīvs organisms, kura vēlas
uzrunāt sabiedrību, tuvināt vienīgai
patiesībai, ko sniedz mums savā spēkā
Dievišķā Euharistija. Ar to nenotiek

pašapliecināšanās, bet gan piedāvāts
vajadzīgais spēks, lai Svētā Gara tuvumā
turpinātu iepazīt sevi un pieaugt ticībā.
BN pasākumā vēlējāmies uzsvērt tos
aspektus, kas vijušies cauri gadsimtiem,
kuros Jēkaba katedrāles vēsturiskā nozīme
ir nozīmīga blakus citām baznīcām.
Māksliniece Olga Dreģe savā uzrunā
uzsvēra
katedrāles
vēsturiskos
krustpunktus, kuros attīstījās jauns posms
dievnama dzīvē.
Baznīcas sakrālā mākslas darbu
fonda darbus prezentēja Stella Jurgena.
Vairāki izstādīti darbi pārstāv Vācijas,
Nīderlandes un Holandes mākslas darbu
vērtīgas kopijas.
To
aprūpi
uzņēmās tēlniece
Anna Veinberga,
kura
veica
mākslas
darbu
restaurāciju. Šajā
ziņā
minama
Gvido
Reni
(1575-1642)
lielformāta darba kopija „Erceņģelis
Miķelis,”
ģipša
figūrā
redzamais
smaidīgais Sv. Vincents no Paulas, (15811660), kas licis pamatus daudzām šodienas
karitatīvajām organizācijām. Dominikāņu
tēvs no Valensijas Sv. Vincents Ferrers
(1350-1419) nezināma autora atveidā bijis
daiļrunīgs Dieva Vārda sludinātājs.
Svarīgi ir pieminēt jau jaunākās
paaudzes radītu gobilēna darbu “Sasildīsim
Māras zemi Baltiju”. Tatjanas Nežbertes
lielformāta kolāža par godu Baltijas ceļa
30. gadadienai. Darba izveide tika uzsākta
2018. gada jūnijā izstāžu zālē Arsenāls
tekstilmākslas trienālē ietvaros. Trīs
mēnešu laikā izstāžu apmeklētāji ņēma
aktīvu līdzdalību darba tapšanā.
(Nobeigums sekos)
Nora Skara
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Kristieši pasaulē
1988. gada 30. decembrī izdots
apustuliskais pamudinājums Christifideles
laici (CL) par laju apustulātu Baznīcā,
latviešu valodā izdots kā „Kristieši
pasaulē.”
1987. gadā bīskapu sinode Romā
iestājās par aktīvāku sadarbību
starp priesteriem, reliģiozajiem
un lajiem; plašāku laju
līdzdalību
liturģijā
un
katehēzē;
dažādiem
pienākumiem, kas būtu uzticēti
lajiem; laju kustībām Baznīcas
dzīvē; pilnīgāku sieviešu
līdzdalību sabiedrības attīstībā.
Pēc
bīskapu
sinodes
ieteikumiem sv. Jānis Pāvils II
šajā
tekstā
izvērš
laju
aicinājuma un misiju aspektus, balstoties uz
Jēzus līdzību par vīna koku un zariem (sal.
Jņ 15: 1–17). Viņa vārdi rosina ņemt vērā
žēlastības jauno dzīvi, pateicoties kristībai,
ļaujot tai pārveidot domas, vārdus un
darbību Dieva godam un pasaules
pestīšanas labā, lai laji pilnīgi ņemtu dalību
Baznīcas dzīvē un misijā.
Šīs līdzdalības centrā ir vispārējais
aicinājums uz svētumu, mīlestības pilnība.
Svētums ir mūsu aicinājums. Ar svētumu
īstenojas cilvēka cieņa kā pēc Dieva attēla
un līdzības radītai būtnei, kuru atpestījušas
Jēzus asinis. Tieši svētie ir Baznīcas lielākā
bagātība.
Svētums ir auglis „dzīvei Garā”
(sal. Gal 5): šī dzīve mudina nokristītos
sekot Kristus piemēram ar dzīvi pēc
svētlaimēm, ar ieklausīšanos Dieva Vārdā,
ar līdzdalību Baznīcas sakramentālā un
liturģiskā dzīvē, kā arī ar personīgu lūgšanu
un jo īpaši ar mīlestības baušļa ievērošanu,
kalpojot nabagiem un cietējiem (sal. CL, n.

-7-

16). „Dzīve Garā” skar katru cilvēka dzīves
aspektu, sākot no sirdsapziņas iekšējiem
spriedumiem līdz ārēji redzamākiem
darbiem.
Laji
ņem
dalību
Jēzus
priesteriskajā amatā, vienojot ar viņu un
viņa krusta upuri paši sevi un savu darbību.
Viņu lūgšanas, labie darbi, ikdienas
grūtības, ciešanas, ģimenes dzīve, garīgie
un miesīgie žēlsirdības darbi, ja
tie veikti Garā, kļūst par
Dievam caur Jēzu Kristu
patīkamiem
upuriem.
Laju
līdzdalība
Kristus
pravietiskajā amatā dara tos
īpaši
atbilstošus
izplatīt
cilvēcei vēlamo cerību ar vārdu
un piemēru. Laji veic savu
pravietisko lomu galvenokārt
laulības un ģimenes dzīvē, jo
paši laulātie piešķir viens otram
laulību. Ticīgie laji ņem dalību Jēzus
karaliskajā misijā ar to, ka cenšas sevī
izcīnīt uzvaru pār grēku, darboties
patiesības, taisnības un miera valstības
īstenošanā.
Lielākai daļai laulāto laju svētuma
ceļš norit vispirms caur ģimeni, kas ir
mīlestības
un
dzīvības
„šūpulis”
sabiedrībai. Lajiem vēlams apgūt mīlestību
un cieņu pret dzīvību, jānosargā laulības un
ģimenes vērtības. Ģimenes apustulāts ir
izšķiroši svarīgs visas sabiedrības garīgam
un sociālam labumam.
Kristīgā liecība ģimenē un jauniešu
vidē iekļaujas Baznīcas uzdevumā
evaņģelizēt kultūru, audzināt sirdsapziņas
un ļaužu dzīves veidu. Jāļauj, lai Kristus
vārds veidotu īstus kristiešus un īstus savas
tautas un kultūras pārstāvjus. Evaņģēlijam
aizvien vairāk jāieskaņojas vietējā kultūrā,
caur kuru kristīgā ticība iekļaujas vēsturē
un veido vēsturi.
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Laju kristiešiem ir tiesības un
pienākums ņemt dalību sabiedrības dzīvē –
sociālā,
ekonomiskā,
juridiskā,
administratīvā un kultūras sfērās, kas kalpo
kopējam labumam. Šajās jomās jāliecina
par tādām cilvēcīgām un evaņģēliskām
vērtībām kā brīvība, taisnība, solidaritāte,
kalpošana, dzīves vienkāršība un īpaša
mīlestība uz nabagiem. Dieva apredzībā
katra situācija, darbība un atbildība kļūst
par iespēju lajiem praktizēt ticību, cerību un
mīlestību (sal. CL, nn. 42, 59). Tas attiecas
arī uz ikdienas darbu, lai cik tas būtu
vienkāršs. Parastam darbam ir liela
personīga un sociāla vērtība. Tas pieder pie
ceļa uz svētumu. Ar darbu ne tikai
iespējams apgādāt sevi un tuvākos; darbs
arī vieno ar citiem kopībā un savstarpējā
palīdzībā, dod iespēju ņemt dalību Dieva
darbā radīt un pilnveidot šo pasauli. No
strādniekiem
prasīta
kompetence,
godīgums un īsts kristīgs gars. Iepretī
bezdarbam
un
līdzīgām
sociālām
problēmām, jānodrošina, ka cilvēks ņem
dalību valsts sociālā un ekonomiskā dzīvē,
un šādi ņem dalību pasaules labumos sava
darba rezultātā (sal. CL, n. 43).
Ar laju dzīves veidu katram
kristietim piemīt cieņa un misija vadīt
cilvēkus pie Dieva, būt svētiem, lai citi
varētu būt iedvesmoti uz svētumu; sekot
Kristum, lai citi varētu viņu atrast. Šai
misijai būtiska ir kristīga sagatavošanās.
Svētums ir dzīves nosacījums, tāpēc
jāmeklē aizvien lielāka līdzība Kristum.
Tas ir īstais mērķis garīgai un doktrinālai
sagatavotībai, iemesls attīstīt tikumus un
iemaņas, kas katru dara par iedarbīgāku
Evaņģēlija liecinieku. Tas ir visas dzīves

laikā esošs process izšķirt Dieva gribu un
atvērt sirdi, lai veiktu uzticēto aicinājumu.
Lai izšķirtu Dieva gribu, katram jāklausās
viņa Vārdā un arī Baznīcas baldī; jāpaļaujas
uz lūgšanu un atbilstošu garīgu vadību;
jāatzīst Dieva dotās dāvanas un jāpielieto
tās konkrētās situācijās (sal. CL, n. 58).
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Lielākā dāvana
dzīvajiem un mirušajiem
Jēzus Kristus Upuris –
sv. Mise par dzīvajiem un
mirušajiem – konkrētos nodomos
ir lielākā dāvana, aizlūgums un
atbalsts cilvēku vajadzībās.
Pieteikt šos nodomus var
sakristejā vai pie dežurantes.

Redakcijas adrese:
M. Pils 2, Rīga, LV-1050
Tālr.: 28882358
E-pasts: vestnesitis@gmail.com
Vēstnesīša numuri pieejami:

Redkolēģija:
Atbildīgais: pr. Pauls
Datorsalikums: pr. Pauls
Metiens: 450 eks.
vestnesitis.wordpress.com

