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Līdzdalība cilvēces atpestīšanas svarīgākajos etapos
Krusts stāv priekšā šajās dienās kā
zīmīgs simbols Dieva mīlestībai uz
cilvēci. Mirstošā Pestītāja vārdi skan:
„Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu
mani esi atstājis?” (Mt 27: 46; Mk 15:
34). Bieži mēs izjūtam kā mūsu pašu šo
ciešanu saucienu sāpīgās dzīves
situācijās, kuras var izraisīt lielas mokas,
uztraukumus un neskaidrību. Vientulības
un apmulsuma brīžos ticīgā sirds var
iesaukties:
„Kungs
mani ir atstājis!”
Tomēr
Kristus
ciešanas
un
viņa
pagodināšana
uz
krusta koka piedāvā
savādāk izprast šos
notikumus.
Uz
Golgātas debesu Tēvs
sava
viendzimušā
Dēla
upura
kulminācijā viņu neatstāj, bet piepilda
savu pestīšanas plānu visai cilvēcei. Viņa
ciešanās, nāvē un augšāmcelšanā mums
norādīts, ka pēdējais vārds cilvēces
eksistencē nav nāve, bet Dieva uzvara pār
nāvi.
Klusajā nedēļā mēs ieejam Dieva
pestīšanas plāna centrā. Baznīca vēlas
atgādināt katram, ka Kristus nomira par
katru cilvēku, jo pestīšanas dāvana ir

universāla. Baznīca norāda krustā sistā
Dieva vaigu, kas nevieš bailes, bet nes
tikai mīlestību un žēlsirdību. Neviens
nevar būt vienaldzīgs pret Kristus upuri!
Dziļa pateicība spontāni rodas tajos, kas
kontemplē Kunga ciešanas. Garā ar viņu
kāpjot Kalvārijā, savā ziņā mēs varam
piedzīvot gaismu un prieku, kas izstaro
no viņa augšāmcelšanās.
Kā ievads Lieldienu Triduumā ir
hrizmas Mise, kad
slimo
un
katehumēnu
eļļas
tiek svētītas, hrizma
konsekrēta
sakramentu
piešķiršanai.
Šo
nozīmes bagāto ritu
pavada tikpat zīmīga
priesterisko pienākumu un solījumu
atjaunošana.
Lielās
ceturtdienas
vakarā
līdzdzīvojam Euharistijas iestādīšanā,
kas ir sakraments Dieva bezgalīgai
mīlestībai uz cilvēci.
Lielajā piektdienā atkal dzirdam
ciešanu aprakstu. Tiekam aicināti
pagodināt krustu, ārkārtēju simbolu
Dieva žēlsirdībai.
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 10. aprīlis.
Palmu – Pūpolu svētdiena
8.00 Sv. Mise par Solu Eliasu un Justīnu;
Lūgšana „Svētais Dievs”
11.00 Pūpolu pasvētīšana. Galvenā Sv.
Mise. Svin V.E. arhibīskaps
“Rūgtās asaras”.
15.00 Sv. Mise par draudzi
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise par Čiho un Madaru
Kolekte visās Svētajās Misēs tiek vākta
Garīgā semināra uzturēšanai
Pirmdiena, 11. aprīlis.
Draudzes rekolekcijas.
Vada pr. Aivars par tēmu:
Atvēršanās uz tikšanās pamata
8.00 Sv. Mise par +Andri Buku
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise par +Franci, +Veroniku,
+Albertu un +Regīnu

Ceturtdiena, 14. aprīlis.
Lielā ceturtdiena.
10.00 Hrizmas Sv. Mise.
Svin V.E. arhibīskaps
18.00 Sv. Mise – Kunga pēdējo vakariņu
piemiņas diena. Svin V.E. arhibīskaps
Ticīgie, kuri pieņēma Sv. Komūniju
bīskapa svinētajā Hrizmas Sv. Misē, drīkst
pieņemt Sv. Komūniju arī Kunga pēdējo
vakariņu piemiņas Sv. Misē vakarā
Piektdiena, 15.aprīlis. Lielā piektdiena.
Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena.
Šodien gavēnis ēšanā un atturība
no gaļas ēdieniem
15.00 Kunga ciešanu un nāves piemiņas
dievkalpojums. Svin V.E. arhibīskaps
Pilnas atlaidas par piedalīšanos Krusta
adorācijā un Sv. Krusta pagodināšanu
Kunga ciešanu dievkalpojuma laikā

Otrdiena, 12. aprīlis.
Draudzes rekolekcijas.
8.00 Sv. Mise par +Rampāni Konstanciju Sestdiena, 16. aprīlis. Lielā Sestdiena.
Kunga augšāmcelšanās svētku vigīlija.
18.00 Lūgšana „Rūgtās asaras”
Šodien atturība no gaļas ēdieniem
18.30 Sv. Mise par Zinaīdu un Jāni
nav saistoša
Cielaviem
Trešdiena, 13. aprīlis.
Draudzes rekolekcijas.
8.00 Sv. Mise par Leimaņu dzimtu
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise par Tomu Lutu un Baibu
Piku

18.00 Sv. Mise. Vada V.E. arhibīskaps.
Tikai atnestā ūdens un ēdienu svētīšana
Par Kristībā doto solījumu atjaunošanu
Lieldienu vigīlijas laikā pilnas atlaidas.

Rīgas Svētā Jēkaba katedrālespastorālās komandas kontaktinformācija
Sv. Jēkaba katedrāle:tālr. 67326419
Pastorālo vajadzību koordinatore –
Diak. Gunārs Konstantinovs:
Andžela mob. 2615406
mob. 29654800
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators
jekaba.katedrale@tvnet.lv
harisime@inbox.lv; mob. 27001445
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Svētdiena, 17. aprīlis.
Kunga augšāmcelšanās diena.
Lieli svētki.
8.00 Svinīgs Rezurekcijas – Kristus
augšāmcelšanās dievkalpojums un Sv.
Mise, vada V.E. arhibīskaps
11.00 Sv. Mise par Ivo Aškāju
18.00 Vesperes
18.30 Sv. Mise Ineses nodomā par
dzīvajiem un mirušajiem
Pēc katras Sv. Mises ēdienu pasvētīšana
Kolekte tiek vākta diecēzes kūrijas –
arhibīskapa administrācijas vajadzībām.

Sveicam Kristus
Augšāmcelšanās
svētkos!
Sv.Jēkaba
katedrāles
garīdznieki un
pastorālie
darbinieki
Pirmdiena, 18. aprīlis.
Lieldienu oktāva. Otrās Lieldienas.
8.00 Sv. Mise par Sanitu Osipovu un viņas
dzimtu
11.00 Galvenā Sv. Mise. Svin V.E.
arhibīskaps.
Radio translācija.
18.00 Vesperes
18.30 Sv. Mise par Bušmaņu dzimtu
Otrdiena, 19. aprīlis. Lieldienu oktāva.
8.00 Sv. Mise par Vētru dzimtu
Trešdiena, 20. aprīlis. Lieldienu oktāva.
8.00 Sv.Mise par Bahu dzimtu
16.30 – 18.30 Grēksūdze
Ceturtdiena, 21. aprīlis. Lieldienu
oktāva.
8.00 Sv. Mise par mirušajiem
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Piektdiena, 22. aprīlis. Lieldienu
oktāva.
8.00 Sv. Mise par +Kārli Ziemeli
Jēzus Sirds litānija
Sestdiena, 23. aprīlis. Lieldienu oktāva.
8.00 Sv. Mise par +Uldi Zītaru
Svētdiena, 24. aprīlis.
Lieldienu 2.svētdiena.
Kunga žēlsirdības svētdiena.
8.00 Sv. Mise par +Valentīnu Katkeviču
un lūgšana „Svētais Dievs”
11.00 Galvenā Sv. Mise diakona Gunāra
70. gadu Jubilejā. Svin V.E. arhibīskaps
Diakona sveikšana un svinēšana
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Ingusu
Kalniņu
18.00 Vesperes
18.30 Sv. Mise par Georgu Tadeju
Pirmdiena, 25. aprīlis.
Sv. Marks, evaņģēlists. Svētki.
8.00 Sv. Mise par Osvaldu Usānu un viņa
dzimtu
Otrdiena, 26. aprīlis.
8.00 Sv. Mise devēja nodomā
Trešdiena, 27. aprīlis.
8.00 Sv.Mise par Danielu, Jāni un
Dzintru
16.30 – 18.30 Grēksūdze
Ceturtdiena, 28. aprīlis.
8.00 Sv. Mise par Leimaņu dzimtu
Piektdiena, 29. aprīlis. Sv. Katrīna no
Sjēnas. Jaunava, Baznīcas doktore
un Europas aizbildne. Svētki.
8.00 Sv. Mise par Vaclavu un viņa
dzimtu; Jēzus Sirds litānija
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Sestdiena, 30. aprīlis.
8.00 Sv. Mise par +Vilhelmu
Uzsākas dievkalpojumi
Jaunavas Marijas godam
Svētdiena, 1. maijs.
Lieldienu 3.svētdiena.
Jēzus Sirds godināšana.
Vissvētākā Sakramenta adorācija
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs”
11.00 Galvenā Sv. Mise par draudzi
Svētlietu pasvēte
15.00 Sv. Mise par Juri, Artūru, Lūkasu,
Elizabeti un Vitu Martukāniem
18.00 Jaunavas Marijas litānija
18.30 Sv. Mise par Jeļenu un +Zigrīdu

Pieaugušo kristiešu
iniciācija Lielajā sestdienā
Lielās nedēļas laikā no Pūpolu
svētdienas līdz Lielajai piektdienai
izvēlētajiem nav paredzēti konkrēti
rituāli. Tomēr ieteicams tiem ņemt
dalību draudzes rekolekcijās, kuras
tradicionāli notiek pirms vai
pēc Pūpolu svētdienas, iet pie
grēksūdzes, ja ir jau kristīti,
un piedalīties krusta ceļa un
Rūgto asaru lūgšanās.
Gavēņa gaitas, kuras
uzsāktas Pelnu trešdienā,
kulmināciju sasniedz šajās
dienās, kad kristieši gatavojas
svinēt
vissakrālākos
notikumus mūsu pestīšanā:
Kristus ciešanas, nāvi un
augšāmcelšanos.
Lielajā sestdienā, dziļa liturģiska
klusuma dienā, pārdomājam par šo
notikumu nozīmi. Baznīca modri stāv
nomodā ar Mariju, sāpju Māti, un gaida
ar viņu augšāmcelšanās rītu. Pirmajā
nedēļas dienas rītā klusumu pārtrauc

priecīgā Lieldienu vēsts, kas tiek
pasludināta svētku himnā Exultet
Lieldienu vigīlijas dievkalpojumā.
Kristus uzvara pār nāvi lai iekustina
ticīgo prātus un sirdis, lai piepilda ar
tādu pašu prieku, ko izjuta Marija
Magdalēna,
dievbijīgās
sievietes,
apustuļi un katrs, kuram augšāmcēlies
Kristus parādījās Lieldienās.
Lielajā sestdienā pirms vigīlijas
izvēlētie kopā ar galvotājiem, katehētiem
un draudzes pārstāvjiem sanāktu uz
sagatavošanās ritiem, kuru centrā atrodas
Dieva Vārda ievadītas ceremonijas.
Nolasot un skaidrojot Isaja 62: 1 – 5,
izvēlētie
aicināti
novērtēt
savu
aicinājumu būt par izsauktu savā vārdā.
Pēc Marka 7: 31 – 37 pasludināšanas
notiek „Efatas” vai „Atvēršanās” rits, kad
katra izvēlētā ausis un lūpas apzīmētas ar
krusta zīmi. Šādi uzsvērts, ka cilvēka
maņu orgāniem un uztveres spējām ir
liela nozīme Dieva gribas izšķiršanā:
ausis, lai dzirdētu un saklausītu Dieva
Vārdu,
novēršoties
no
dažādiem trokšņiem, kuri
traucē sastapt Dievu mierā un
klusumā; mute, lai atvērtos
Dieva Vārda sludināšanai un
sv. Komūnijas pieņemšanai,
apzinoties lielo atbildību
runāt par patiesību līdzcietīgi
un smalkjūtīgi, sadarbībā ar
Svēto Garu.
Pēc šī „Efatas” rita seko
ticības apliecības recitēšana,
vēlams no galvas, ja iepriekš šī ticības
apliecība jau tika prezentēta. Šādi ticības
apliecība tiek it kā „atdota atpakaļ”
kopienai, kas to regulāri uztur savā
dzīvajā Baznīcas tradīcijā.
Dažkārt tieši tad notiek kristīgā vārda
apliecināšana, kas atgādina jauno garīgo
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identitāti, attiecības ar Dievu un viņa
svētajiem Baznīcā. Ja šāds vārds jau
apliecināts, tad to var atgādināt, gatavojot
uz drīzo kristību un iestiprināšanu. Pēc
tam seko aizlūgšana, tēvreize un
atlaišana. Dažreiz vēl dota iespēja dalīties
ar katehumenāta pieredzi.
Lieldienu vigīlija parasti svinēta
Lielās sestdienas vakarā, kad ar īpašām
zīmēm un rituāliem, draudzei klātesot,
izvēlētie saņem kristību, iestiprināšanu
un Euharistiju – šos trīs iniciācijas
sakramentus.
Dievkalpojums aizsākas ar gaismas
ritu, kad tiek pasvētīta uguns, Lieldienu
svece, tā tiek aizdegta un procesijā
aiznesta no priekštelpas vai ārpuses uz
altārtelpu. Izvēlētie varētu sekot gājienā
uz rezervētām vietām. Nakts tumsā atspīd
gaisma, kas padzen tumsu, rāda ceļu un
piedāvā cerību. Šī gaisma ir Kristus,
kas tiek cildināts svinīgā „Exultet”
dziedājumā, kad visi klātesošie
aizdeguši savas sveces no
Lieldienu sveces.
Vārda liturģijā paredzēti deviņi
lasījumi.
Agrīnajā
Baznīcā
ticīgie visu nakti bija nomodā,
atceroties Dieva darbus un viņa
mīlestību kopienas labā. Pašlaik
no piedāvātiem tekstiem noteikts obligāti
lasīt Izceļošanas grāmatas fragmentu par
iziešanu no Ēģiptes verdzības. Vēlams
atgādināt visus svarīgākos pestīšanas
vēstures etapus, sākot no pirmās
radīšanas līdz jaunajai radīšanai Jēzū
Kristū.
Lieldienu vigīlija rosina pārveidoties,
piedzīvot Pashu – pāreju no Vecās
derības uz Jauno, pateicoties Dieva
slavēšanai ar „Gods Dievam augstumos”,
kad noslēdzas Vecās derības tekstu
lasīšana, tiek aizdegtas sveces uz altāra,
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sāk skanēt ērģeļu skaņas. Seko lasījumi
no Jaunās derības un svinīgi aizsākas
„Alleluia” dziedāšana. Šī ir jaunā
dziesma, kuru dzied tie, kuri Dieva
atjaunotnes spēkā ceļas ar prieku un
slavēšanu jaunai kristīgai dzīvei. Katrs
kristietis un Baznīcas loceklis cilvēciski
savu grēku un pārkāpumu dēļ varētu
justies nogrimis, tomēr Kristus Garā tiek
pacelts turpmākām gaitām. Izvēlētie
kristībai, iestiprināšanai un pirmajai sv.
Komūnijai īpaši piedzīvo šo garīgo
prieku, jo drīz kļūs par iedēstītiem
(„neofītiem”) Kristus Baznīcas laukā.

Ūdens svētīšana Lieldienu vigilijā
Ūdens svētīšana Lieldienu vigīlijas
laikā ir svarīga jaunkristīto garīgai
iedēstīšanai un līdzdalībai Kristus
Mistiskajā Miesā, kas ir Baznīca. Šis
rituāls notiek pēc Dieva Vārda liturģijas,
kad noslēgusies tā skaidrošana un
litānijā piesaukti visi svētie. Galvenais
svinētājs ar kalpotājiem dodas
pie ūdens avota ar Lieldienu
sveci
priekšgalā
un
tur
sapulcējas arī kandidāti uz
kristību, iestiprināšanu un
pirmo Komūniju.
Ūdens svētīšanas vārdos
tradicionāli
saglabājas
pateicība Dievam par radīšanu un
pestīšanu, lūgums ar Gara nonākšanu
svētdarīt šo ūdeni. Radošais un glābjošais
spēks darbojās gan pie pirmās radības,
gan pie derības ar Noasu, Izraēļa
atbrīvošanās, gan arī pie Dieva bērnu
atdzimšanas Kristū. Šim Gara spēkam
lūgts caur ūdeni svētdarīt tos, kuri
kristībā atdzims no ūdens un Svētā Gara
(Jņ 3: 5).
Kad avota ūdens ir pasvētīts, sirdij
jābūt gatavai pieņemt kristību. Tas notiek
ar sātana noraidīšanu un ticības apliecību.
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Abas darbības ir cieši saistītas.
Nepiekrītot ļaunā gara – šķeltnieka –
ieteikumiem, spēju piekrist Dievam, kas
aicina pieskaņoties viņam domās un
darbos. Ļaunais gars šķeļ. Dievs vienmēr
veido kopienu, cilvēci vienā vienīgā tautā.
Kristum var pievienoties tikai bez
nosacījumu
uzstādīšanas.
Vajag
atraisīties ar noteiktām saitēm, lai patiesi
uzņemtos citas. Cilvēks ir labās attiecībās
vai nu ar Dievu vai ļauno garu. Tāpēc
atsacīšanās iet kopā ar ticības aktu. Vajag
sadedzināt grēku un ļaunumu tiltus,
atstājot tos aiz sevis, lai uzņemtos jauno
Ceļu, kas ir Kristus.
Atsacīšanās no ļaunā gara un ticības
apliecība īstenojas vienskaitļa pirmajā
personā kā atbildīga izvēle, kas prasa
pārveidoties konkrētā uzticībā Dievam.
Ticības darbība izvēršas apņēmībā, kuru
pati kristība palīdzēs neatlaidīgi īstenot
dažādās
dzīves
situācijās
un
pārbaudījumos. Atcerēsimies Izraēļa seno
gudrību: „Ja tev padomā kalpot Kungam,
mans dēls, sagatavojies kārdinājumiem”
(Sīr 2: 1), proti, sagatavojies cīņai. Svētā
Gara klātbūtne dod spēku labi cīnīties.

Kristības rits Lieldienu vigilijā
Kristība atver durvis augšāmcelšanās
dzīvei, nevis pasaulīgai dzīvei, bet dzīvei
saskaņā ar Jēzu. Kristību avots ir tā vieta,
kur kopā ar Kristu tiek piedzīvotas
Lieldienas. Tiek apglabāts vecais cilvēks
ar savām maldu kaislībām (sal. Ef 4: 24),
lai atdzimtu jauna radība; senais patiesi ir
pārgājis un dzimis ir jaunais (sal. 2 Kor 5:
17). Svētajam Kirilam no Jeruzalemes
piedēvētās „katehēzēs” jaunkristītiem
šādi skaidrots kristību ūdenī tiem
notiekošais. Skaists ir svētā Kirila
skaidrojums: „Tajā pat brīdī tu nomiri un
atdzimi, un tas pats glābšanas vilnis tev
kļūs par kapu un māti” (n. 20,

Mistagogica 2, 4 – 6: PG 33, 1079 –
1082). Jaunā cilvēka atdzimšana pieprasa
grēka samaitātam cilvēkam mazināties
līdz putekļiem. Kapa un uz avotu
attiecinātais mātes klēpja tēli tiešām ļoti
uzrunājoši pauž lielo norisi vienkāršajos
kristību žestos. Senā romiešu kristību
vietā pie Laterāna latīņu valodā lasāms šis
pāvestam Sikstam III piedēvētais
izteiciens: „Māte Baznīca caur ūdeni
jaunavīgi dzemdē bērnus, kurus viņa
Dieva dvesmā ieņēmusi. No šī avota
atdzimušie cerat uz debesu valstību.”
Baznīca mūs dzemdē, Baznīca kā mātes
klēpis, Baznīca kā mūsu Māte caur
kristību.
Ja mūsu vecāki mums devuši virszemes
dzīvi, tad Baznīca mūs atdzemdējusi
mūžīgai dzīvei. Esam kļuvuši bērni viņa
Dēlā Jēzū (sal. Rom 8: 15; Gal 4: 5 – 7). Arī
pār katru no mums, kas atdzimuši no ūdens
un Svētā Gara, debesu Tēvs liek savai balsij
atskanēt bezgalīgā mīlestībā un teikt: „Tu
esi mans mīļotais dēls” (sal. Mt 3: 17). Šo
Tēva balsi neuztver ausis, bet saklausa
ticīgā cilvēka sirds. Šo atdzimšanu uzsver
katehumēnu atsacīšanās no ļaunā, ticības
apliecība, pēc kuras notiek kristība. Pēc tam
Lieldienu vigilijā visi atjauno kristību
solījumus un saņem apslacīšanu ar tikko
pasvētīto Lieldienu ūdeni. Tad notiek jau
kādreiz citā konfesijā kristīto uzņemšana
pilnīgā kopībā ar Romas katolisko Baznīcu.
Šie kandidāti jau tikko atjaunojuši kristību
solījumus, nāk priekšā ar galvotājiem, vai
nu individuāli izsaka ticības apliecību vai
atbild uz ticības jautājumiem individuāli.
No Lieldienu sveces aizdegtās liesmas
rituālā nodošana jaunkristītajiem atgādina
arī kristības iespaidu: „Saņem Kristus
gaismu”, saka priesteris. Šie vārdi atgādina,
ka pats ticīgais nav gaisma, bet gaisma ir
Jēzus Kristus (Jņ 1: 9; 12: 46), kas
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augšāmcēlies no mirušiem, uzvarējis
ļaunuma tumsu. Esam aicināti pieņemt viņa
spožumu. Kā Lieldienu sveces liesma dod
gaismu
atsevišķām
svecēm,
tāpat
augšāmceltā Kristus mīlestība iekvēlina
nokristīto sirdis, pildot tās ar gaismu un
siltumu. Tāpēc no pirmajiem gadsimtiem
kristību sauca arī par „apgaismošanu”, un
nokristīto sauca par „apgaismoto.” Šāds
tiešām ir kristīgais aicinājums: „Vienmēr
staigāt kā gaismas bērniem, izturot ticībā”
(sal. Jņ 12: 36).

Iestiprināšanas rits Lieldienu vigilijā
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Eļļa–hrizma– ir pēc būtības terapeitiska
un kosmētiska, kas, iesūkusies ķermeņa
šūnās, dziedina ievainojumus un nes
smaržu locekļiem; šo iezīmju dēļ to
pieņēma bibliskā un liturģiskā simbolismā
kā izpausmi Gara darbībai, konsekrējot un,
pārņemot nokristīto, skaistinot to ar
harizmām. Šis sakraments tiek piešķirts ar
hrizmas svaidījumu uz pieres, kuru veic
bīskaps ar roku uzlikšanu un vārdiem:
„Saņem Svētā Gara dāvāto zīmogu.”
Svētais Gars ir neredzami dotā dāvana, un
hrizma ir viņa redzamais zīmogs.
Kad iestiprinātais uz pieres ar
smaržīgo eļļu saņem krusta zīmi, tad līdz
ar to tas saņem neizdzēšamu
garīgu zīmi - „raksturu”, kas
to vēl pilnīgāk pievieno
Kristum un dod tam žēlastību
izplatīt cilvēku vidū „labo
smaržu” (sal. 2 Kor 2: 15).
Lieldienu vigilijā tad seko
vispārējā lūgšana, kurā dalību
ņem
jaunkristītie
un
iestiprinātie. Pēc tam notiek
Euharistiskā liturģija, kad
neofīti pieņem pirmo svēto
Komūniju.

Iestiprināšana seko kristībām un
uzņemšanai pilnīgā kopībā.
Bīskaps un pilnvarots priesteris
uzliek rokas, piesaucot Svēto
Garu un svaida ar hrizmas eļļu,
kas ir kā šī sakramenta zīmogs.
Iestiprināmie paši apliecina
Baznīcas ticību, gatavi atbildēt
„es ticu” uz bīskapa uzdotajiem
jautājumiem; gatavi jo īpaši ticēt
Svētajam Garam, kas ir Kungs un
Atdzīvinātājs un kas caur
Iestiprināšanas sakramentu īpaši
tiem
piešķirts,
tāpat
kā
apustuļiem Vasarsvētku dienā.
Svētais Gars izplata un vairo dāvanas, Pirmā Komūnija Lieldienu vigilijā
kuras bagātina vienu Baznīcu: Viņš izraisa
Mises svinēšana ir vērsta uz
dažādību, bet vienlaikus rada vienotību.
Komūniju, proti, lai vienotu dziļi
Gars visiem dod šīs savādākās bagātības,
personīgā sadraudzībā ar Jēzu gan
taču vienlaikus rada saskaņu, proti, visu šo
jaunkristītos un tikko iestiprinātos, gan arī
kristiešu rīcībā esošo garīgo bagātību
visus ticīgos, kuri atrodas svētdarošā
vienotību. Pēc apustuļu liecinātās tradīcijas
žēlastības stāvoklī. Šī ir sakramentāla
Gars, kas pilnveido kristības žēlastību, tiek
komūnija ar Kristus Miesu un Asinīm.
nodots tālāk ar roku uzlikšanu (sal. Apd 8:
Euharistija tiek svinēta, lai Dieva Tauta
15 – 17; 19: 5 – 6; Ebr 6: 2). Drīz vien šim
būtu stiprināta ar Kristu, kas pats sevi
bibliskajam žestam labākai Gara izliešanās
atdod gan Vārdā, gan altāra sakramentā,
pieredzei
visiem
saņēmējiem
tika
lai mūs pieskaņotu vai pieveidotu sev.
pievienots svaidījums ar smaržīgām eļļām,
Pats Jēzus saka: „Kas ēd manu miesu un
tā saukto hrizmu, kas līdz šodienai palikusi
dzer manas asinis, tas paliek manī un es
lietošanā gan Austrumos, gan Rietumos.
viņā” (Jņ 6: 56). Jēzus žests, ar kuru viņš
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Pēdējās vakariņās deva mācekļiem savu
miesu un asinis, turpinās caur ordinētā
garīdznieka kalpošanu. No svētā altāra
atskan vārdi: „Svētīgi tie, kurus Dieva
aicina pie sava galda: Lūk, Dieva Jērs, kas
noceļ pasaules grēkus.” Ierosme nāk no
Atklāsmes grāmatas vārdiem: „Svētīgi
tie, kas aicināti Jēra kāzu mielastā” (Atkl
19: 9). Runa ir par „kāzām”, jo Jēzus ir
Baznīcas Līgavainis. Šis aicinājums
rosina piedzīvot ciešu vienotību ar Kristu,
kas nes prieku un svētumu.
Ja arī ticīgie gājienā dodas saņemt
Komūniju, tomēr īstenībā Kristus nāk tos
satikt, lai uzņemtu sevī. Tā ir satikšanās ar
Jēzu. Būt Euharistijas stiprinātam nozīmē
ļaut sevi pārveidot par to, ko saņemam.
To palīdz saprast svētais Augustīns, kad
runā par saņemto gaismu pie Kristus
saklausīšanas: „Esmu pieaugušo barība,
audz, un tu baudīsi mani. Bet tu
nepārvērtīsi mani sevī kā miesisku barību,
bet pārvērtīsies manī” (Atzīšanās VII, 10,
16). Katru reizi, ejot pie Komūnijas, mēs
aizvien vairāk līdzināmies Jēzum, aizvien
vairāk tiekam pārveidoti Jēzū. Tāpat kā
maize un vīns pārveidojas par Kunga
Miesu un Asinīm, tāpat visi, kas to saņem
ar ticību, pārveidojas par dzīvu
Euharistiju. Euharistiju dalošais priesteris
saka: „Kristus Miesa”, uz ko ticīgais
atbild „Amen”, proti, atzīst žēlastību un
ietverto apņemšanos kļūt par Kristus
Miesu. Saņemot Euharistiju, ticīgais kļūst
par Kristus Miesu. Vienojot mūs ar
Kristu, novēršot mūs no egoisma veidiem,
Komūnija atver mūs un vieno ar visiem,
kuri ir vienoti ar viņu. Lūk, Komūnijas
brīnums: ticīgais kļūst par to, ko saņem.

Lieldienu vigilija šādi kļūst īpaši
pieaugušās iniciācijas dalībniekiem par
kristīga prieka svētkiem, kurus raksturo
aizsāktais gaviļu sveiciens “Alleluja,” kas
nozīmē “Lai Dievs ir slavēts!” Draudze un
vispār Baznīca priecājas un slavē Dievu,
kas ar savu Vārdu, svētajā Garā un
žēlastībā, ar galvotāju un ticīgo pavadību
ļāvis pieaugušajiem nostāties uz kristīgā
dzīves ceļa, kas izpaudies Kristības,
Iestiprināšanas un Euharistijas sakramentu
pieņemšanā. Tomēr kristīgais ceļš šādi
iniciētajiem ir tikai aizsācies, tas jāturpina
tālāk.

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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