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       Pašreizējam Iestiprināšanas Sakramenta ritam - 50 

 1971. gada 15. augustā ar 

apustulisko konstitūciju Divinae 
Consortium Naturae sv. pāvests Pāvils 

VI apstiprināja pašreiz lietoto 

Iestiprināšanas Sakramenta ritu, 

norādot, ka 1) Iestiprināšana ir viens 
„brīdis” ievadīšanā 

kristīgajā dzīvē, kad 

cilvēks, kas atdzimst 
Kristības sakramentā, tiek 

atbrīvots no grēka un kļūst 

par Dieva bērnu – tiek 

iekļauts Kristū. Bet 
jaunajai radībai ir jāaug un 

jākļūst aktīvai, tāpēc tai 

nepieciešama 
Iestiprināšanas sakramenta 

palīdzība. Savukārt, iestiprinātajiem 

kristiešiem jākļūst līdzīgiem Kristum 
viņa upurī un iekļautiem Baznīcas 

kopienā, lai darītu redzamu piederību 

Dieva tautai. Tas notiek Euharistijā. 

Visus šos trīs „brīžus” vieno Svētais 
Gars. 2)Iestiprināšana ir Svētā Gara 

pilnības sakraments, kurā notiek jauna, 

pastāvīga, pastiprināta Svētā Gara 
izliešanās, kas palīdz sasniegt briedumu 

visām garīgajām dāvanām, kas tika 

saņemtas Kristības sakramentā. 3) 

Iestiprināšana kā pilnveidošana ar 

līdzināšanos Kristum dinamiskā 
procesā, kurā kristietis aicināts uz 

izaugsmi, kļūt pilnīgi līdzīgs Kristum 

(sal. 2 Kor 3: 18; Ef 3: 16), lai, 

pateicoties Svētajam Garam, apustuļi un 
arī kristieši vispār patiesi 

spētu pildīt Kristus 

pravietisko, priesterisko 
un karalisko sūtību un 

darīt to, ko darīja Jēzus: 

dziedināt, dalīties ar 

nabagiem, drosmīgi 
liecināt, sludināt Dieva 

valstību. 4) Iestiprināšana 

kā Baznīcas kopības 
sakraments, kuru sniedz 

bīskaps vai viņa norīkots priesteris. 

Tādējādi tiek uzsvērts, ka kristībā 
saņemtā jaunā dzīve pilnīgi var 

īstenoties tikai Baznīcā kopā ar citiem 

kristītajiem. Kļūt par līdzdalībnieku 

Baznīcā nozīmē arī saņemt Euharistijas 
sakramentu, kas ir iniciācijas 

kulminācija, lai tā pastāvīgi uzturētu 

jauno dzīvi, kas saņemta Kristības un 
Iestiprināšanas sakramentā. 5) 

Iestiprināšanas sakraments kā liecības 

sakraments, kristietim vispirms pašam  
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Svētdiena, 1. augusts. Parastā 

liturģiskā laikposma 18. svētdiena. 

Jēzus Sirds godināšana. 

Vissv. Sakramenta adorācija  

8.00 Sv. Mise par Leonoras un Mārītes 

veselību un par Irēnas 85 mūža gadiem un 
lūgšana „Svētais Dievs” 

11.00 Galvenā Sv. Mise par +Staņislavu 

Naglu           Svētlietu pasvētīšana 
15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi 

18.00 Rožukronis 

18.30 Sv. Mise Andas Ozoliņas nodomā 
par bērniem un mazbērniem 

Ziedojumi tiek vākti Rīgas Garīgā 

semināra uzturēšanai 

 

Pirmdiena, 2. augusts.  

8.00 Sv. Mise sv. Jēkaba katedrāles 

“Dzīvā Rožukroņa” dalībnieku nodomā  

Šodien var saņemt Porcjunkula atlaidas 
 

Otrdiena, 3. augusts.  

8.00 Sv. Mise par +Leonīdu 

 

Trešdiena, 4. augusts. Sv. Jānis Marija 

Vianejs, priesteris. Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par +Jāzepu Lūriņu 

 

Ceturtdiena, 5. augusts.  

8.00 Sv. Mise par +Ņinu 

 

Piektdiena, 6. augusts.  

Kunga pārveidošanās. Svētki 

8.00 Sv. Mise par veselību Ilzei 

Jēzus Sirds dievkalpojums  

 

Sestdiena, 7. augusts.  

8.00 Sv. Mise par +Antonu Prikuli 
Jaunavas Marijas litānija un veltīšanās 

   

Svētdiena, 8. augusts. Parastā 

liturģiskā laikposma 19. svētdiena.___ 
8.00 Sv. Mise par +Moniku Malahovu un 

lūgšana „Svētais Dievs” 

11.00 Galvenā Sv. Mise par +Jēkabu un 
+Mildu Labsvārdiem  

15.00 Sv. Mise par draudzi 

18.00 Vesperes 
18.30 Sv. Mise par ģimeni Vinetas 

nodomā 

 

Pirmdiena, 9. augusts. Sv. Terēze no 

krusta (Edīte Šteina), jaunava un 

mocekle, Eiropas aizbildne. Svētki.  

8.00 Sv. Mise par veselību Ilzei 

Otrdiena, 10. augusts. Sv. Laurencijs, 

diakons un moceklis. Svētki. 

8.00 Sv. Mise par Vili – par atgriešanos 

pie Dieva 

 

Trešdiena, 11. augusts. 

Sv. Klāra, jaunava. Piemiņas diena.  

8.00 Sv.Mise par Vizuļu dzimtu 

 

Ceturtdiena, 12. augusts.__________ 
8.00 Sv. Mise par Lūcijas Stalidzānes 

veselību 
 

Piektdiena, 13. augusts.    

8.00 Sv. Mise par +Franci, +Veroniku, 

+Albertu un +Regīnu 
Jēzus Sirds litānija 

                 DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 

       Rīgas Svētā Jēkaba katedrālespastorālās komandas kontaktinformācija  

Sv. Jēkaba katedrāle:tālr. 67326419  

Diak. Gunārs Konstantinovs: 
tālr. 67326419, mob. 29654800 

jekaba.katedrale@tvnet.lv 

Pastorālo vajadzību koordinatore – 

Andžela mob. 26156406 
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators  

harisime@inbox.lv; mob. 27001445 

mailto:harisime@inbox.lv
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Sestdiena, 14. augusts. Sv. Meinards, 

bīskaps, Latvijas aizbildnis. Svinības. 

8.00 Sv. Mise par Oletu 

 

Svētdiena, 15. augusts. Vissv.Jaunavas 

Marijas – Māras zemes aizbildnes un 

karalienes – uzņemšana debesīs. Lieli 

svētki. Draudzes svinības.  

Vissv. Sakramenta adorācija.  

8.00 Sv. Mise par māsu Venerandu un 

lūgšana “Svētais Dievs” 

11.00 Galvenā Sv. Mise par Leontīnes, 
Ineses un Alvja veselību 

Himna “Dievs, mēs Tevi slavējam!” 

15.00 Sv.Mise par draudzi   
18.00 Vesperes 

18.30 Sv.Mise par +Žani Jēkabsonu  

    Tiek pasvētītas lauku zāles un augļi 

 

Pirmdiena, 16. augusts.  

8.00 Sv. Mise par Šperliņu dzimtu 

Otrdiena, 17. augusts. 

8.00 Sv. Mise par Briežu dzimtu 

 

Trešdiena, 18. augusts.  

8.00 Sv.Mise pateicībā Dievam no Ineses 

un Zaigas  

Ceturtdiena, 19. augusts.   

8.00 Sv. Mise par Vimbu dzimtu 

 

Piektdiena, 20. augusts. Sv.Bernards, 

abats un Baznīcas doktors.  

Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par Mihaļinu Miķelsoni   

Jēzus Sirds litānija 

 

Sestdiena, 21. augusts. Sv. Pijs X, 

pāvests. Piemiņas diena. 

8.00 Sv. Mise par Antona Muižnieka 

dzimtu  
18.00 Sv. Mise – Dziedināšanas 

dievkalpojums 

Svētdiena, 22. augusts. Parastā 

liturģiskā laikposma 21. svētdiena. 

Sv.Apustuļa Bartolomeja dienas 

svinības. Draudzes svētki.  

Vissv. Sakramenta adorācija. 

8.00 Sv. Mise par +Kolosovu 

Aleksandru un lūgšana „Svētais Dievs” 

11.00 Galvenā Sv. Mise par Uldi, Dainu, 
Jāni un Dāvidu 

Himna “Dievs, mēs Tevi slavējam!” 

13.15 Laulības 
15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par Mežaļu dzimtu 
 

Kapu svētki Raiņa kapos 

Sestdien, 28. augustā 

plkst. 14 

 

               *             *           * 

Iestiprināšanas Sakramenta  

ritam  – 50 
                             (turpinājums no 1.lpp.) 

piedzīvojot to, ka dzīve savu galīgo 
piepildījumu gūst tad, ja viņš vai viņa to 

atdod par citiem, kā to darīja Kristus. 

Tieši Iestiprināšanas sakraments sniedz 
iespēju pilnīgāk saprast Kristus 

noslēpumu.  

Sirdis jāatver Kristum, kas ir 
„uzticīgais liecinieks” (sal. Atkl 1: 5) par 

neredzamo Dievu; Kristum, kas ir mūsu 

dvēseļu „Labais Gans” (sal. Jņ 10: 11). Tā 

ir atvērtība Svētajam Garam, kas tika dots 
apustuļiem, lai tie varētu dedzīgi liecināt 

par krustā sisto un augšāmcelto Kristu. Šis 

sakraments iestiprina ar Svētā Gara 
dāvanām un pieskaņo Kristum ar hrizmas 

eļļas svaidīšanu. Svētais Gars 

iestiprināmiem dod spēku vienmēr būt 
uzticīgiem Kristum un Evaņģēlijam.  
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Ar kristību ticīgais tiek uzņemts 

Baznīcas saimē, arī tad, ja uz kristību nes 

bērnu vecāki un krustvecāki. Tāpēc 
nokristītais jau dzīvo svētdarošā žēlastībā 

un tam jau iespiesta dvēselē Dieva bērnu 

neizdzēšama un neredzama zīme. Šī 

žēlastība, garīgā zīme, kristības raksturs 
dāvāts, pateicoties Kristum, viņa nāvei un 

augšāmcelšanai. Ar kristību ticīgais tiek 

iegremdēts Kristus nāvē, lai paceltos līdz 
ar viņu jaunai dzīvei (sal. Rom 6: 4). 

Kristība dod līdzdalību Jēzus Kristus 

dzīvē, ar to ticīgais kļūst par Dieva bērnu, 
pacelts līdz dēla cieņai Kristū, Tēva 

viendzimušā Dēlā.  

Ar Iestiprināšanas sakramentu 

Baznīca apstiprina un piepilda šo 
līdzdalību. Pirms nekā saņemt dāvāto 

Svēto Garu, iestiprināmie atjauno ticības 

solījumus, ņemot vērā kristībā apzīmogoto 
derību ar Dievu. Bērna gadījumā kristības 

solījumos šīs derības vārdus izsaka vecāki 

un krustvecāki. Pieaugušie ļaunā gara 

noraidīšanu un ticības apliecību izsaka 
paši personīgi savā nobriedumā. 

Iestiprināšana attīsta un nostiprina 

attiecības ar Evaņģēlija patiesību. Tāpēc, 
līdz ar Baznīcu aizvien jāvēršas pie 

Patiesības Gara tā, kā apliecinātā ticība 

varētu palikt iestiprināto prātos un sirdīs, 
būtu apstiprināta ar kristīgu darbību.  

Kristība ir „ūdens” sakraments, 

kas piedod grēkus un ticīgos dara par 

Dieva un Baznīcas bērniem. Iestiprināšana 
domāta tiem, kuriem pēc Kristus 

iepazīšanas par viņu jāliecina, tāpat kā 

apustuļiem. Tāpēc bīskaps arī svaida pieri 
ar svēto hrizmas eļļu, lūdzot Svēto Garu 

nostiprināt kristiešus ar savām dāvanām. 

Svētais Gars nes Dieva mieru cilvēkos un 
viņu vidū. Tāpēc bīskaps katram 

iestiprināmajam saka: „Miers lai ir ar 

tevi.”  

Krustvecākiem ir pienākums 

pavadīt katru iestiprināmo pa garīgās 

izaugsmes ceļu, lai Svētais Gars varētu 

darboties cilvēkos un tie labāk saprastu 

Baznīcas ticību, dedzīgi to apliecinātu 

un sakaņā ar to darbotos savā ikdienā. Lai 

šī jubileja rosina mūs vairāk novērtēt 
Iestiprināšanas Sakramentā saņemtās 

žēlastības! 

 

 

     Sv. Dominika dzimšanai      

              mūžībā - 800 
                               (noslēgums) 

Dominiks, kurš devās mūžībā 

2021. g. 6. augustā Boloņā, savā metodē 

izmantoja tā laika herēziju izplatītāju 
pieejas: došanos kājām pa galvenajiem 

ceļiem, ieviešot apģērbā un dzīves veidā 

vienkāršību un nabadzību; uzrunājot 
cilvēkus ar ticības un prāta argumentiem 

tur, kur tie atrodas; un tādus, kādi tie ir.  

Sv. Dominika dzīvi un 
apustulātu izsaka vārdi, kurus atkārtoja 

vēlāk liecinieki, proti, ka viņš runāja 

vienīgi uz Dievu un par Dievu. Lūgšana 

un darbība, komtemplācija un 
apustulāts, dialogs ar Dievu, kas 

izvēršas pašatdevē brāļiem. Dominiks 

liecināja par patiesību, kuru apcerēja 
Tēva klēpī. Viņš piedāvāja Kristus 

gaismu visiem – vairāk ar 

evaņģelizāciju, nekā krusta kariem; 

vairāk ar dialogu, nekā inkvizīciju; 
vairāk ar prāta un sirds gudrību mīlestībā 

uz patiesību; no patiesības izvēršoties 

mīlestībā, nekā ar teorētiskiem 
spriedumiem.  

Sv. Dominiks bija lūgšanas 

cilvēks. Mīlestībā uz Dievu viņa vienīgā 
vēlme bija dvēseļu pestīšana, īpaši tie,  
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kas bija iekrituši tā laika herēziju 

slazdos. Sekodams Kristum, viņš 

radikāli iemiesoja trīs evaņģēliskos 
padomus, Vārda sludināšanai 

pievienojot dzīves liecību nabadzībā. 

Svētā Gara vadībā viņš devās pa 

kristīgās pilnības ceļu. Katrā brīdī 
lūgšana bija tas spēks, kas atjaunoja un 

darīja aizvien auglīgākus viņa 

apustuliskos darbus.  
 Dominika pēctecis Ordeņa 

vadībā Svētīgais Jordāns no 

Saksonijas rakstījis: 
„Dienas laikā neviens cits 

neizrādījās sabiedriskāks 

par viņu... Savukārt, naktī 

neviens cits dedzīgāk par 
viņu nebija nomodā 

lūgšanā. Dienu viņš veltīja 

tuvākajam, bet nakti viņš 
atdeva Dievam” Sv. 

Dominikā varam redzēt 

piemēru harmoniskai 

integrācijai starp dievišķo noslēpumu 
kontemplāciju un apustulisku darbību. 

Saskaņā ar viņam tuvāko personu 

liecībām, „viņš vienmēr runāja ar Dievu 
vai par Dievu.” Šis novērojums norāda 

uz viņa dziļu kopību ar Kungu un, 

vienlaikus, viņa nemitīgu cenšanos vadīt 
citus uz šo kopību ar Dievu.  

Pēc sv. Dominika domām, 

pastāv deviņi lūgšanu veidi, un katrs no 

tiem, kurus viņš vienmēr veica krustā 
sistā Jēzus klātbūtnē, pauž miesīgu un 

garīgu attieksmi, kas, cieši sasaistoties, 

sekmē sakopotību un dedzību. Pirmie 
septiņi veidi izvēršas augšupejoši kā 

pakāpieni ceļā uz kopību ar Dievu, ar 

Trīsvienību: sv. Dominiks lūdzās stāvot, 
noliecies, lai paustu pazemību; guļus uz 

zemes, lai lūgtu piedošanu par grēkiem; 

uz ceļiem gandarē, lai ņemtu dalību 

Jēzus ciešanās; izstieptām rokām, skatot 

krustā sisto tēlu, lai apcerētu Augstāko 

Mīlestību; viņa skatu, pievērstu 
debesīm, jūtot pievilcību pie Dieva 

pasaules. Tātad, pastāv trīs veidi: stāvot, 

uz ceļiem un guļus uz zemes, bet 

vienmēr ar skatu uz krustā sisto Jēzu.  
Beidzamie divi lūgšanu veidi 

atbilst divām dievbijības pieejām, kuras 

parasti praktizēja šis svētais. Vispirms  
personīga meditācija, kurā lūgšana 

iegūst vēl ciešāku, dedzīgāku 

un mierinošāku aspektu. Pēc 
Stundu liturģijas un Mises 

svinēšanas sv. Dominiks 

pagarināja savu sarunu ar 

Dievu, nekādi neierobežojot 
laiku. Klusi apsēdies, viņš 

mēdza sakopoties 

uzklausīšanas attieksmē, lasot 
grāmatu vai uzlūkojot krustā 

sistā tēlu.  

Tad lūgšanas prakse, 

ceļojot starp vienu un otru mītni.  No 
sirds izrietēja slavas un pateicības himna 

Dievam par tik daudz dāvanām, sevišķi 

par lielāko brīnumu: Kristus veikto 
atpestīšanu.  

Sv. Dominiks atgādina, ka 

lūgšana, personīgā saskarsme ar Dievu 
atrodas ticības liecības centrā un no tās 

izriet. Šo liecību katram kristietim 

jāsniedz ģimenes dzīvē, darbā, sociālos 

pienākumos un pat atpūtas brīžos. 
Vienīgi šīs reālās attiecības ar Dievu dod 

mums spēku aizvien dedzīgāk izdzīvot 

katru notikumu, sevišķi sāpīgākos 
brīžos.  

Lai sv. Dominiks aizvien 

stiprina mūs katoliskajā ticībā! Lai viņa 
garīgie dēli un meitas ir uzticīgi 

saņemtajai harizmai un aizvien izplata 

žēlastības evaņģēliju! 
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Stefanam kardinālam 

Višinskim – 120 
 
Dzimis 1901. gada 3. augustā 

Austrumpolijā, kas toreiz piederēja pie 

Krievijas 
impērijas. Par 

priesteri ordinēts 

1924. gadā, 
studējis Ļubļinas 

katoļu 

universitātē 

socioloģiju un 
kanoniskos 

likumus. 

Pasniedzējs 
Vloclavekas katoļu Garīgajā seminārā. 

Otrā pasaules kara laikā atbalstīja 

pretestības kustību vāciešiem un bija 

kapelāns pagrīdes kaujas vienībām. 
Ļubļinas bīskaps no 1946. gada, 

Gņeznas un Varšavas arhibīskaps, 

Polijas primass, proti, augstākais katoļu 
garīdznieks no 1948. gada.  

Cenšoties sadarboties ar 

komunistu varu Polijā, arhibīskaps 
tomēr bija spiests norādīt uz 

cilvēktiesību un reliģiskās brīvības 

apspiešanu. Drīz pēc iecelšanas par 

kardinālu 1953. gada rudenī nonāca uz 
trim gadiem apcietinājumā vairākos 

klosteros. Pēc atbrīvošanas 1956. gadā 

dedzīgi iestājās par katoļticības 
praktizēšanas iespējām, bija starpnieks 

strādnieku reformu attiecībās ar valsti. 

Iespaidoja neatkarīgās arodbiedrības 
„Solidaritāte” izveidošanu un 

attīstīšanu.  

Polijas katoļu Baznīcas vēsturē 

kardināls Višinskis iegājis ar savu 
līdzsvaroto un tālredzīgo pieeju 

dzimtenes neatkarības nosargāšanā. 

Viņa kalpošanas devīze bija „Vienīgi 

Dievam” (Soli Deo). Uz debesu Tēva 
mājām devās 1981. gada 28. maijā, 

tomēr pieredzēja sv. Jāņa Pāvila II 

darbības aizsākumus. Viņa kristīgā gana 

liecība un patriotiskais iespaids bija tik 
liels, ka šogad Polijā viņam tiek veltīts 

gads un 12. septembrī plānota arī viņa 

iecelšana svētīgo kārtā.   
 

Aleksandrs Bloks 
Aleksandrs Bloks dzimis 

1880.g., agri sāka dzejot un bija izcils 

simbolisma pārstāvis. Līdz 1917. gada 
revolūcijai Krievijā viņš sarakstīja un 

publicēja vairākas dzeju grāmatas. 

Pieņēma revolūciju kā sapņa 
piepildījumu, kā skaistu un traģisku 

jaunās pasaules dzimšanu. Tomēr divi 

viņa dzīves pēdējie gadi bija klusi, ar 
pieaugošu vilšanos, pārejot izmisumā, 

kas viņu arī fiziski novājināja. 

Revolūcijas sapnis viņam nepiepildījās.  

Bloka pēdējā parādīšanās 
publikas priekšā bija 1921. gada februārī 

– Puškina nāves dienas atceres 

gadījumā, kur 
viņš runāja par 

dzejnieku misiju. 

Viņš uzsvēra 

mākslas brīvības 
nepieciešamību, 

citēdams Puškinu: 

„Tur nav prieka 
pasaulē, kur nav 

miers un brīvība.” - „Miers un brīvība!” 

Tas dzejniekam ir vajadzīgs, lai atraisītu 
harmoniju. Ir vajadzīgs ne ārējais miers, 

bet radošais, iekšējais miers.  

       Viņš nomira bada ieslēgtajā Pēterpilī 

pirms 100 gadiem – 7. augustā.  
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No māsas Lienītes arhīva: 
Aglonas svētceļojumu ietvaros no 

uzrunām katedrālē: 
                         1989.g. 7. augustā 

Šodien jūsu priekšā stāv trīs mazi 

bērniņi – divi, kas paņēma gaismu no 
mūsu altāra, un meitene, kas simbolizē 

mūsu Latviju, mūsu jauno, atdzimstošo 

Latviju. Mēs šodien, saņemot šo gaismu, 
nesīsim to cauri visai Latvijai līdz pašai 

Aglonas Mātei, un tur noliksim pie viņas 

kājām. Šī gaisma ir simboliska gaisma, 

jo katra svecīte ir Kristus gaismas attēls. 
Un, lūk, šo gaismu nesīsim sirdī. Jūs 

paņemsiet savos plecos visas mūsu 

tautas sāpes, ilgas, centienus, vēlmes un 
lūgšanas. Lūgšanas uz Dievu, uz viņa 

Māti, lai Dievs ir žēlīgs mums, lai tas, 

kas kārto visu tautu un cilvēku likteņus, 
savu žēlsirdīgo aci pagriež arī 

uz mums un paskatās, kā mēs, 

latvieši, lūdzam viņa 

palīdzību. Un, mīļie, jūs 
pārstāvat ne tikai paši sevi, 

bet, atcerieties, jūs paņēmāt no 

mums visu, kas katram no 
mums ir uz sirds. Daudz 

mums ir sāpju, daudz bēdu, varbūt 

mums ir arī prieka brīži. To visu jūs 

aiznesīsiet cauri Latvijas kalniem un 
lejām, garām māmuļai Daugavai un 

noliksiet pie Dievmātes kājām, lai tā, 

savukārt, noliek pie sava Dēla kājām 
visu to, ko jūs nesīsiet līdzi. Mēs 

dzīvosim visu laiku kopā ar jums. Katru 

dienu – rītā un vakarā mēs domāsim par 
jums, vai jūsu kājiņas vēl spēj cilāt, vai 

jūs nepagursiet zem smagās nastas; bet 

mēs ticam un ceram, ka Dievs dos jums 

spēku, un jūs izturēsiet. Par jums mēs 
domāsim. Jūs domāsiet par mums. Lūk, 

tā ir mūsu vienotība, un lai Dievs palīdz 

mums, visiem latviešiem, un visām 

tautām, kas apdzīvo Latviju, būt 

vienotiem savos ideālos, savās tieksmēs 

pēc brīvības, pēc skaistas, laimīgas 
nākotnes, lai Dievs jūs svētī. Un tagad 

visi kopā vienosimies mūsu skaistajā 

tautas lūgšanā „Dievs, svētī Latviju.” 

                      1990. g. 29. jūlijā 
Cienījamie svētceļnieki, man ir liels 

prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā šodien 

sarodamies. Redziet, mūsu sāktā 
tradīcija pagājušajā gadā ir nesusi lielus 

augļus, jo daži no mūsu dalībniekiem 

bija nolēmuši sev par mērķi un nodomu, 
lai tiktu vairāk popularizēti un atjaunoti 

svētceļojumi tieši mūsu zemē, kas, 

protams, atdzīvina visu ticības garu. Un 

šodien, dārgie, man gribas jums no sirds 
pateikties, ka jūs atkal esat atsaukušies 

šim aicinājumam. Dievmāte par to ir ļoti 

priecājusies, jo viņa jums jau 
atsūtīja savu sūtni, un šī sūtne 

bija Čenstohovas māsas 

personā. Vai tas nav brīnišķīgi? 

Padomājiet, vai tā ir vienkārši 
sagadīšanās? Nē, es šeit redzu 

Dievmātes gādību. Un tā kā 

viņa nupat, sākot ar šo dienu, 
uzņem savu vadību pār mums, tad viņa 

jūs noteikti vadīs visu ceļu, visu šo laiku, 

visas šīs dienas, kā jūs gatavojaties šim 
skaistajam ceļojumam; tāpat viņa jūs 

vadīs visu ceļojuma laiku tad, kad jūs 

katrs spersiet soli uz priekšu. Ticiet 

viņai, paļaujaties uz viņu un viņa savu 
svētību mums neliegs. Un es šodien 

simtprocentīgi varu apgalvot, ka tie visi, 

kas pagājušajā gadā gāja, un viņi gāja ar 
noteiktu nodomu, ka viņu nodomi ir 

piepildījušies, tāpēc viņi šogad jau ir 

atkārtoti. Un man ir lūgums šai grupiņai, 
kas gāja pagājušajā gadā, pēc visa mūsu 

saieta palikt atsevišķi.  
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                       1990. g. 6. augustā 

Cienījamie svētceļnieki! Tūlīt, pēc 

dažām minūtēm jūs iziesiet no šīs mūsu 
sirmās katedrāles uz mūsu slaveno 

sanktuāriju – Aglonas baziliku. Vēl 

neredzēts kājām gājēju skaits ir saplūdis 

šinī dievnamā, lai savas ceļa grūtības 
upurētu Dieva Mātei, lai noliktu savas 

ilgas, sāpes un ciešanas – arī priekus un 

pateicību pie Māras zemes Karalienes 
kājām. Viņa mūs ļoti mīl. Viņa nesīs tās 

sava debesu Tēva un sava Dēla priekšā. 

„Caur Mariju pie Jēzus” - tāda ir 
mūsu devīze šinī svētceļojumā. Jūs 

šķērsosiet mūsu dzimtenes laukus un 

ielejas, mežus un pilsētas, līdz ar to jūs 

lūgsiet svētību visai mūsu zemei un 
tautai. Jūs nesīsiet daudzas ceļa grūtības 

un upurus, līdz jūsu acis skatīs baltos 

Aglonas bazilikas torņus.  
Šis svētceļojums norit jau otro 

gadu. Daudzus gadus mūsu latviešu 

tauta tika apspiesta, viņas garīguma 

saknes nespēja attīstīties nenormālā 
augsnē, bet tagad apstākļi ir mainījušies. 

Mums ir atvērti visi ceļi garīguma 

pilnveidošanai. Atliek tikai to izmantot. 
Jūs esat mūsu tautas pārstāvji. Jūs 

ņemsiet uz saviem pleciem mūsu 

grūtības, ilgas un cerības. Diemžēl 
daudzi no mums vairs nevar doties tik 

garā svētceļojumā, bet mēs būsim dienu 

un nakti ar jums, lūgsimies par jums, 

mūsu mīļie, dārgie kristieši. Jau šovakar 
mēs sāksim novennu, veltītu Māras 

zemes Karalienes godam. Tā notiks 

katru vakaru. Visi, kas nespēs iet šo garo 
ceļu, tiek aicināti uz šo novennu. To 

skaitot, mēs vērsīsimies pie mīļās Dieva 

Mātes ar sirsnīgiem lūgšanu vārdiem par 

jums, mīļiem svētceļnieki. Kad logos 

sitīsies lietus lāses, atcerieties, ka viens 
otrs no mums pietrūksies no miega un 

domās par jums, kā jūs tur jūtaties, vai 

jums nesalst, vai jūs nemirkstat. Un mēs 

esam tajā cerībā, ka Dieva Māte tad 
piesteigsies ar savu balto tērpu un apsegs 

jūs. Mēs ticam viņas lielajai gādībai.  

Lai jūsu labie nodomi, jūsu upuri 
tiek Dieva priekšā uzklausīti un lai 

Dieva Māte jūsu upurus pārvērš 

neizsakāmā garīgā priekā un ved jūs un 
visu mūsu tautu, kuru jūs pārstāvat, pie 

sava Dēla Jēzus Kristus.  

        Lūdzam atbalstīt katedrāli 

ar ziedojumu  
pie dievnama apmeklēšanas vai 

ar bankas pārskaitījumu 

Rīgas Svētā Jēkaba 
Romas katoļu draudze 

Reģ Nr. 90000106696 

UNLALV2X 

SEB bankas konta nr. 
LV84UNLA0002000701505 

                         *      *      * 

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 
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