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 EMERITĒTAIS PĀVESTS BENEDIKTS XVI MŪŽĪBĀ

Noslēdzies emeritētā pāvesta 
Benedikta XVI radošais un garais, 

Dievam un Baznīcai veltītais mūžs. Līdz 

ievēlēšanai par pāvestu 2005. gadā 

pazīstams kā Jozefs Racingers. Viņš 
dzimis 1927. gadā Bavārijā, par priesteri 

ordinēts 1951. gadā un līdz 1977. gadam 

pārsvarā veicis teologa darbu: Minhenē, 
Bonnā, Minsterē, Tībingenā un 

Rēgensburgā. Bijis konsultants pie 

Vatikāna II koncila (1962 – 
1965) izstrādātajiem 

dokumentiem. 

Ievērojamākais darbs šajā 

periodā „Ievads kristietībā” 
(1968.g., daļēji publicēts 

žurnālā „Ejiet un māciet”).  
No 1977. gada līdz 

1982. gadam viņš bija 

Minhenes un Frīzigas 

arhibīskaps, 1977. gadā iecelts par 

kardinālu. No 1982. gada līdz 2005. 
gadam bija Ticības mācības 

kongregācijas prefekts. Šajā laika 

periodā uzskatīts par katoliskās mācības 
pareizības pārraugu. Viņa vadībā izdoti 

dokumenti par kristīgo brīvību (1986), 

bioētiku (1987), kristīgo meditāciju 
(1989), katoļu teologa aicinājumu 

(1990), Baznīcu kā kopību (1992), 

Romas pāvesta primātu (1998), Kristu 
un Baznīcu (2000), katoļticīgo 

līdzdalību politikā (2002), vīriešu un 

sieviešu sadarbību Baznīcā un pasaulē 

(2004).  Īpaši nozīmīgs sinodāls 
kopdarbs viņa pārraudzībā noslēdzās ar 

Katoliskās Baznīcas Katehisma 

izdošanu (1992 / 1997).  
Papildus kongregācijas tekstiem 

uzstājās ar daudzām lekcijām, uzrunām, 

sniedza intervijas, teica 
homīlijas. Plašu rezonansi 

izraisīja grāmatas intervija 

ar itāļu žurnālistu Vittorio 

Messori „Rapporto sulla 
Fede” (1985). Tāpat arī 

intervijas ar Pēteri Sēvaldu 

(Seewald) un daudzas citas 
grāmatas, kurās apkopoti 

Racingera darbi. Kopumā 

vairāk kā 600 dažādi teksti izdoti (vācu 

valodā) 15 sējumos. 
Par Romas pāvestu kalpojis no 

2005. gada līdz 2013. gadam. Izvēlējies 

vārdu Benedikts divu iemeslu dēļ: lai 
iestātos par izlīgšanu un mieru pasaulē, 

kā to darīja Benedikts XV (1854 – 1922), 

un lai novērtētu Eiropas kristīgās saknes, 
kuras lielā mērā stiprināja sv. Benedikts 

no Nursijas (480 – 548).  
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Svētdiena, 22. janvāris.  

Parastā liturģiskā laikposma 

3. svētdiena. Dieva Vārda svētdiena  

8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs” 

9.30 Sv. Mise angļu valodā 

11.00 Galvenā Sv. Mise par Laumu – 
Ģertrūdi, Kārli, Līgu un Mārci 

15.00 Sv. Mise par +Juri Šostaku  

18.00 Vesperes 
18.30 Sv. Mise par draudzi  

 

Pirmdiena, 23. janvāris 

8.00 Sv. Mise par Anspoku un Kļavu 
ģimeņu mirušajiem 

 

Otrdiena, 24. janvāris 

Sv. Salēzes Francisks, bīskaps un 

Baznīcas doktors. Piemiņas diena 

8.00 Sv. Mise par Olgas, Irēnas, Jura un 

Juzefas dzimtām 

 

Trešdiena, 25. janvāris. Sv. apustuļa 

Pāvila konversija. Svētki. Lūgšanu 

nedēļas par kristiešu vienotību noslēgums 

8.00 Sv. Mise Ineses nodomā  
16.30-18.30 Grēksūdze 

 

Ceturtdiena, 26. janvāris. Sv. Timotejs 

un Tits, bīskapi. Piemiņas diena 

8.00 Sv. Mise par +Ingusu Vībānu 

 

Piektdiena, 27. janvāris 

8.00 Sv. Mise par Abiju Eglstoni un Uldi 
Roķi; Jēzus Sirds litānija 

 

 

Sestdiena, 28. janvāris 

Sv. Toms no Akvīnas, priesteris un 

Baznīcas doktors. Piemiņas diena 

8.00 Sv. Mise par +Gunāru Vanagu 

 

Svētdiena, 29. janvāris. 

Parastā liturģiskā laikposma  

4. svētdiena. 

8.00 Sv. Mise un lūgšana “Svētais Dievs”  
9:30 Sv. Mise angļu valodā  

11.00 Galvenā sv. Mise par +Andreju, 

+Annu, +Helēnu un +Andreju Rusiņiem 

un +Juri Šostaku 
15.00 Sv. Mise par Anitu Zītari 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par draudzi  

 

Pirmdiena, 30. janvāris.  

8.00 Sv.Mise Ineses nodomā  

Otrdiena, 31. janvāris. Sv. Jānis Bosko, 

priesteris. Piemiņas diena.  

8.00 Sv. Mise par grēcinieku atgriešanos 

Trešdiena, 1. februāris.  

8.00 Sv. Mise par Dāvi Znotiņu 

16.30-18.30 Grēksūdze 
 

Ceturtdiena, 2. februāris.  

Kunga prezentācija-Sveču diena.  

Svētki. Konsekrēto personu diena 

8.00 Sv. Mise   

11.00 Sv. Mise par +Maiklu Līriju, 

+Džoanu Līriju un +Tomasu Svonsanu 

18.00 Vesperes 
18.30 Sv. Mise par Ainu-Elizabeti un 

viņas tuviniekiem 

        Šodien svētī sveces 

DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles pastorālās komandas kontaktinformācija  

Sv. Jēkaba katedrāle: tālr. 67326419  

Diakons 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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Piektdiena, 3. februāris.  

Sv. Blazijs, bīskaps un moceklis 

Jēzus Sirds godināšana 

8.00 Sv. Mise par Inesi Žebrovsku 
Jēzus Sirds dievkalpojums 

 

Sestdiena, 4. februāris.  

Jaunavas Marijas godināšana 

8.00 Sv. Mise par Lipčiku ģimeni 

 

Svētdiena, 5. februāris.  

Parastā liturģiskā laikposma 

5. svētdiena. Jēzus Sirds godināšana 

Vissv. Sakramenta adorācija 

8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs” 

9.30 Sv. Mise angļu valodā 
11.00 Galvenā Sv. Mise par +Jaroslavu un 

viņa vecākiem 

15.00 Sv. Mise par Vaivodu un Vēveru 
ģimeņu mirušajiem  

18.00 Rožukronis 

18.30 Sv. Mise par draudzi 

Sv. Agates godam tiek svētīta 
maize un ūdens, kuru līdzi ņemam paši 

 
Pirmdiena, 6. februāris. Sv. Pāvils Miki 

un viņa biedri, mocekļi. Piemiņas diena 

8.00 Sv.Mise Silvijas un Gabriēlas nodomā  

Otrdiena, 7. februāris.  

8.00 Sv. Mise par +Zigrīdu Leontīni 
Legzdiņu 

Trešdiena, 8. februāris.  

8.00 Sv. Mise par +Broņislavu Salīti 

16.30-18.30 Grēksūdze 

 

Ceturtdiena, 9. februāris.  

8.00 Sv. Mise par Stefānijas veselību 

 

Piektdiena, 10. februāris.  

Sv. Sholastika, jaunava. Piemiņas diena 

8.00 Sv. Mise par Loginu ģimenes 

mirušajiem; Jēzus Sirds litānija 

Sestdiena, 11. februāris.  

8.00 Sv. Mise par +Helēnu un Romānu 

Grabovskiem 

 

Svētdiena, 12. februāris.  

Parastā liturģiskā laikposma 

6. svētdiena.  

8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs” 
9.30 Sv. Mise angļu valodā 

11.00 Galvenā Sv. Mise par Emīliju, 

bērniem un mazbērniem 

15.00 Sv. Mise par +Gaļinu un +Pēteri 
Stepiņiem  

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par draudzi 

 

          Benedikts XVI mūžībā 
                                  (turpinājums no 1.lpp.) 

 Benedikts XVI izdeva trīs 

enciklikas: Deus caritas est (2005, 

izdota latviski), Spe salvi (2007) un 
Caritas in Veritate (2009, izdota 

latviski). Publicēja apustuliskos 

pamudinājumus par Euharistiju 

Sacramentum Caritatis (2007) un Dieva 
Vārdu Verbum Domini (2010). 

Vispārējās audiencēs vērtīgas ir 

pārdomas par svētajiem cauri kristietības 
gadsimtiem, izceļot katra svētā 

vēsturisko lomu Baznīcas Svētā Vaiga 

atklāšanā (latviski izdotas tikai 
katehēzes par apustuļiem). Jānovērtē arī 

latviski izdotās katehēzes par lūgšanu, kā 

arī trīs sējumu darbs „Jēzus no 

Nācaretes”, kurā Jēzus dzīve izklāstīta 
Dieva Vārda, dzīvās tradīcijas un 

liturģijas ietvaros. Šādi Benedikts XVI 

centies vērsties pret „relatīvisma 
diktatūru”, nostādot ticības centrā Jēzu 

Kristu, Baznīcas svētumu, svēto 

sadraudzību, ticības, cerības un 
mīlestības tikumu izaugsmi.  
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Benedikts XVI uzskatīja, ka 

kristietība ir reliģija, kas veido ticības 

attiecības ar prātu. Tāpēc saprāta dialogs 
pāvestam bija svarīgs gan ar citu 

kristiešu un reliģiju pārstāvjiem, gan ar 

laicīgo un sekulāro cilvēku. Šajā ziņā 

nozīmīgas ir vairākas pāvesta uzrunas, 
dažkārt sauktās “septembra lekcijas,” 

kurās Benedikts XVI uzsvēra, ka 

Rietumu civilizācija izveidojās līdz ar 
radošu un auglīgu saskarsmi starp 

Atēnām, Jeruzalemi un Romu: grieķu 

racionālai pārliecībai par pasaulē 
ietvertām patiesībām; jūdu ticības 

uzskatiem par cilvēka cieņu un dzīves 

virzību uz nākotni; romiešu likuma varas 

pārākumam pār patvaļību un vardarbību. 
Šādai saskarsmei jāatjaunojas arī tagad. 

Par šīm tēmām runāts Rēgensburgā (12. 

09. 2006.), Parīzē (12. 09. 2008.), 
Londonas Vestminsteras zālē (17. 09. 

2010) un Berlīnes Bundestāgā (22. 09. 

2011.). Benedikts XVI iestājās par 

Baznīcu, kas sabiedrības dzīvē ir atzīta 
sarunu partnere un runā citiem 

saprotamu valodu.  
Benedikts XVI uzskatīts par 

tradicionālistu, taču viņam Baznīcas 

vēsturiskā pieredze ir dzīvā tradīcija, kas 

ietver līdzdalību un balstīšanos uz 
nenoliedzamām ticības patiesībām un 

racionāli pieņemamām izpausmēm 

dabiskajā likumā.  
Benedikts XVI bija optimists, 

apzinoties, ka ļaunumam nepieder gala 

vārds vēsturē, neskatoties uz grūtībām, 

ciešanām, netaisnību un pašu nāvi. Vēsturi 
jāskata kristieša acīm, ņemot vērā drāmas 

un traģēdijas, ļaunuma izpausmes, 

iedzimto grēku, pašu cilvēka grēku. 
Ļaunums ir vienmēr gatavs uzbrukt, bet 

klātesoši ir labā spēki, Kristus ir spēcīgāks 

par ļaunumu.  

Optimisms raksturo pāvesta 

skatījumu uz sekulārismu, kas ir reizē 

izaicinājums un iespēja. Konflikta 
loģika bieži guvusi pārsvaru, tomēr arī 

šodien jāveido tilti, iespējamā izpratne 

un konsensus starp racionālismu, kas 

tiecas izslēgt transcendento, un prātu, 
kas pats par sevi ir atvērts uz 

transcendento. Tikai šādi Rietumu 

pragmatiskā un materiālistiskā kultūra 
var ienākt dialogā ar citām kultūrām. 

Sekulārisms pats par sevi ir normāls, bet 

nav pieņemama pretestība Dievam un 
viņa izslēgšana no cilvēciskās 

perspektīvas.  
Pāvesta Benedikta XVI atkāpšanās 

no Romas bīskapa apustuliskā amata 
2013. gadā pārsteidza daudzus, taču šis 

lēmums bija pārdomāts un brīvs, ņemot 

vērā Baznīcas kanoniskā likuma iespējas 
un atbildību par uzliktajiem 

pienākumiem, arī apzināšanos par savu 

cilvēcisko trauslumu un veselības 

stāvokli. Visus aizvadītos emeritūras 
gadus Benedikts XVI saglabāja možu 

garu. Viņa pēdējie dzirdētie vārdi bijuši: 

Kungs, es Tevi mīlu! 
Savā garīgajā testamentā pāvests 

Benedikts XVI aicina būt stipriem ticībā, 

nepadoties zinātniski vēsturiskiem 
apgalvojumiem, kuri izrādās tikai 

filozofiski – hipotētiski skaidrojumi. No 

hipotēžu jucekļa aizvien pārādās ticības 

saprātīgums. Lūdzot uzticīgā Jēzus 
drauga mūžīgo mieru, pateiksimies 

Dievam par viņa bagāto dzīves un 

mācības liecību, ar kuras palīdzību 
Dieva Tauta var augt dievišķajā ticībā, 

cerībā un mīlestībā, aizvien atzīt Jēzu 

Kristu kā Ceļu, Patiesību un Dzīvību, kā 
arī Baznīcu ar visām tās nepilnībām 

patiesi kā Jēzus Miesu.  
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  Mons. Smeltera simtgades 

Jubilejas svinības 
 

      Smeltertēvs. Šis vārdu salikums labi 

pazīstams ne vienam vien Rīgas Svētā 

Jēkaba katedrāles draudzes ticīgajam, kurš 
šajā kopienā ienācis pagājušā gadsimta 

deviņdesmitajos gados. Taču šobrīd 

toreizējais draudzes prāvests Antons 
Smelters jau 12 gadus aizvadījis Mūžības 

dārzos un  aizritējuši jau 100 gadi, kopš 

viņš Varakļānu pagasta Kokaru sādžā 

pirmo reizi skatījis dienas gaismu.  
      Draudze vēlējās atcerēties sava  rosīgā 

priestera 100. dzimšanas dienu un tā jau 

kopš Ziemassvētkiem 
katedrālē skatāma neliela 

izstāde par monsinjora 

Antona Smeltera dzīvi un 
kalpojumu, bet 15. janvārī 

draudze pulcējās uz Svēto 

Misi, kuru plkst 11.00 

celebrēja Rīgas arhibīskaps – 
metropolīts Z. Stankevičs, 

koncelebrējot draudzes 

administratoram Paulam 
Kļaviņam.     

      Uzrunājot klātesošos, 

arhibīskaps vispirms norādīja uz 
pirmsevaņģēlija dziedājuma versu - Vārds 

ir tapis Miesa un dzīvojis mūsu vidū, ko 

vispirms attiecinām uz Jēzu Kristu. Taču 

vēstures gaitā Dieva Vārds “top miesa” 
visdažādākajos veidos, jo Vecās Derības 

pravietojumi “top miesa” -  piepildās 

vēstures gaitā visdažādākajos veidos, 
sacīja arhibīskaps. Situācija mainās un 

Dieva Vārds katru reizi izpildās jaunā un 

svaigā veidā, tas ir mūžīgi jauns.  

       Pievēršoties dienas lasījumam no 
pravieša Isaja grāmatas, arhibīskaps izcēla 

tā divus līmeņus un kā  tos izprast  

mūsdienu kontekstā – pravieša  aicinājumu 

iet un  sludināt Vārdu  gan  savējiem,  gan  

pagānu tautām  un  būt vieniem un otriem   

par gaismu.  Vispirms Isaja grāmatas  
vēstījums bija adresēts pravietim un 

izredzētajai tautai, sacīja arhibīskaps. Arī 

Jēzus Evaņģēlijā runā par to, ka vispirms 

sūtīts sludināt Izraēļa tautai.  Ko mūsdienu 
kontekstā iet pie savējiem?  Iet, pirmām 

kārtām, pie atsalušajiem katoļiem, kuru 

nav mūsu vidū.   
       Pievēršoties   lasījuma otrajam 

līmenim, arhibīskaps izcēla tekstā 

iekļautos aicinājuma vārdus -  tas ir par 
maz – sludināt tikai savējiem, ir jāsludina 

arī pagānu tautām, jāiet līdz zemes 

robežām.    Pravietojums par  sludināšanu 

pagāniem Isaja dzīvē it kā 
pilnā mērā nepiepildījās,  bet 

jāņem vērā, ka grāmatas 

līdzautori ir arī pravieša 
mācekļi, kuri veidoja veselu 

skolu un  Izraēla tautas 

vēstures kontekstā grāmatas 

vēstījums “tapa miesa” – 
izredzētā tauta tika izkaisīta 

pagānu vidū, lai kļūtu tām par 

gaismu. Otrais piepildījums šī 
aicinājuma piepildījums bija  

Jēzus dzīvē, kurš, kaut negribīgi, tomēr 

sludināja arī pagāniem, bet Viņa sekotāji 
piepildīja abus šos Isaja vārdos ietvertos 

aicinājumus pilnībā – apustulis Pēteris 

vairāk pievērsās sludināšanai savējo – 

izredzētās tautas vidū, bet svētais  Pāvils 
kļuva par  pagānu tautu apustuli.  

        Kā saprast vārdus par pestīšana līdz 

pat zemes robežām? Tie ir milzīgi 
apvāršņi, atzīmēja arhibīskaps. Ko tas 

nozīmē mums? Kā kļūt par gaismu līdz 

zemes robežām, kas tās ir? Vispirms tas ir 
aicinājums iet pie tiem, kuri ir neticīgi – 

agnostiķi, kristietības pretinieki  un  

atbruņot viņu naidu ar  mīlestību un 
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patiesību. To var izprast arī kā dažādas 

valstis un  tautas – Ķīna, Mongolija, 

dienvidjūru salas, musulmaņu valstis un 
citas, kurās Kristus vēsts vēl nav pieņemta.  

Kā tās sasniegt? Arhibīskaps arī atbildēja 

uz šo jautājumu, pieminot psalma vārdus  - 

to spēj cilvēks, kam Dievs liek mutē jaunus 
vārdus un viņš spēj uzrunāt sabiedrību tādā 

veidā,  kas aizskar  cilvēku sirdis. Ņemot 

vērā Svēto Rakstu daudzslāņainās 
nozīmes, radās jautājums, kā   vēl saprast 

lasījumā minēto zemes robežu jēdzienu  un 

arhibīskaps sniedza uz to atbildi – 
vislielākais attālums ir no galvas līdz sirdij 

un  kā “zemes robežas” varam saprast gan 

cilvēka sirds robežas, gan perifērijas – 

nomaļās trūcīgās valstis, par kurām runā 
arī pāvests Francisks, kā arī trūcīgos. 

Apdomājot arhibīskapa vārdus par 

trūcīgajiem, tie uzmodināja domas par 
Evaņģēlija liecību, ka,  rūpējoties par 

trūcīgo miesas un  gara vajadzībām, 

sludinot viņiem un aprūpējot tos,  mēs 

atveram durvis pašam Kristum un 
iemiesotais Vārds, Gaisma, var no šīs 

zemes robežas ienākt mūsu vidū.  

       Uzrunas noslēgumā arhibīskaps 
atzina, ka priestera Antona Smeltera dzīvē  

Dieva Vārds tapa miesa – viņš kā Kristus 

māceklis visu dzīvi centās sekot Kungam 
un pildīt Viņa gribu. Dažos vārdos 

arhibīskaps iepazīstināja klātesošos ar pr. 

A. Smeltera raibo dzīves gājumu -    

iesaukts leģionā Otrajā pasaules karā viņš 
nonācis gūstā Vācijā, vēlāk nokļuvis  

Beļģijā, sajutis aicinājumu uz priesterību, 

ilgus gadus kalpojis Beļģijā un Vācijā. Jau 
kā pensionēts garīdznieks Smeltertēvs 

atbraucis uz Latviju un kalpojis katedrālē 

no 1993. g. līdz aiziešanā mūžībā 2010. g. 
Arhibīskaps atcerējās Smeltertēva 

disciplinētību, darba spējas, gaišo, 

dzīvespriecīgo attieksmi pret cilvēkiem, kā 

arī cildināja viņa paveikto – Smeltertēva 

laikā tika atjaunota Jēkaba katedrāle, 

atgūtas Kūrijas ēkas, tapusi Adorācijas 
kapela,  iedibināta palīdzība trūcīgajiem, 

kas šodien jau izvērtusies par draudzes 

Caritas grupu.   Viņa kalpošanas laikā 

uzsāktas Svētās Mises jauniešiem, kā arī 
sākusi iznākt draudzes avīze “Rīgas sv. 

Jēkaba katedrāles vēstnesītis”, kurā 

Smeltertēva darbu turpina draudzes 
administrators P. Kļaviņš. 

    Pārdomājot arhibīskapa sacīto, var 

ieraudzīt daudziem pazīstamo Smeltertēvu 
jaunā, pat pravietiskā gaismā – viņš  savā 

laikā, jau cienījamos gados,  izgāja kā 

Ābrahams no pierastas, ērtas vides Vācijā 

uz “zemes robežu”, perifēriju – tikko 
brīvību atguvušo Latviju, lai sludinātu 

Dieva Vārdu un kalpotu gan katoļiem, gan 

citiem labas gribas cilvēkiem, gan tiem, 
kas ausis dzirdēšanai un acis  redzēšanai 

aizslēguši. Viņa dzīvē pravieša Isaja vārdi 

par sludināšanu  savējiem un līdz “zemes 

robežām” piepildījās  paradoksālā veidā – 
kā jauneklis Smeltertēvs  tika atrauts no 

savējiem Latvijā, kļuvis priesteris 

svešatnē, viņš sludināja “zemes robežās”  
Vācijā, svešiniekiem un šie cilvēki kļuva 

par savējiem. 1991.g.   Smeltertēvs 

atgriezās pie reiz zaudētajiem savējiem  
nest Vārda gaismu jau kā perifērijas, 

“zemes robežas” iemītniekiem.  

    Svētās Mises noslēgumā īsu uzrunu 

sacīja arī draudzes administrators P. 
Kļaviņš, aicinot atcerēties trīs lietas no 

Smeltertēva mantojuma – lūgšanu, 

sakramentus un draudzes avīzi, kurā tiek 
turpināts viņa aizsāktais darbs.  

    Savukārt draudzes ērģelniece I.. Birģele 

un koris godināja priestera piemiņu ar 
dziesmu “Strūga”, kura parasti izskanēja 

jauniešu Misēs to noslēgumā.                               

                                           Stella Jurgena 
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Baznīcas likumu kodeksam - 40 
 

1983. gada 25. janvārī sv. pāvests 

Jānis Pāvils II ar apustulisko 

konstitūciju Sacrae Disciplinae Leges 
apstiprināja kanonisko likumu kodeksu 

latīņu Baznīcai, šādi noslēdzot gandrīz 

20 gadu garo darbu pie šī kodeksa 
izstrādes.  

Šis kodekss iedzīvina Baznīcas 

tradīciju saskaņā ar Vatikāna II koncila 
mācību. Kanoniskie teksti izriet no 

koncila mācības un pēc tam sekojošās 

pieredzes. Šis kodekss ir Dieva tautas 

kodekss, kurā izveidota Baznīcas 
struktūra, atvieglota atvērtība sv. 

Garam, pausta uzticība dažādām 

dāvanām un harizmām.  
Baznīcas likums atšķiras no valsts 

likuma, jo ir žēlastības likums, kopības 

likums. Teoloģiskā zinātne un 
kanoniskā zinātne apvienojas Baznīcas 

noslēpuma apcerē, lai dziļāk kārtības 

uztverē izpētītu, ko nozīmē mīlestība 

uz Dievu un cilvēkiem Jēzū Kristū 
pilnīgā atdevē sv. Garam, kas vada visā 

patiesībā un virza Baznīcu caur 

kalpiem apustuliskā pēctecībā: ticības 
un patiesības mācītājiem, mīlestības 

ganiem, kopīgā ceļa atbalstītājiem.  

Baznīcas likums atbilst koncila 

ilgām, izveido koncila gribētās vai 
ieteiktās struktūras, Baznīcas dzīvē 

ievieš kopību - „communio”, veicina 

Baznīcu kā pestīšanas zīmi un 
instrumentu, īsteno atpestīšanas darbu 

cilvēces vienotībai Jēzū Kristū. 

Kanoniskais likums ietverts Baznīcas 
noslēpumā, atvērts Gara darbībai, 

vieno tos, kurus tas pats Gars sapulcina 

kopīgam ceļam Baznīcā par godu 

Dievam Tēvam.  
 

 Svēto iecelšanas kārtībai - 40 
        

1983. gada 25. janvārī sv. pāvests Jānis 

Pāvils II ar apustulisko konstitūciju 

Divinus Perfectionis Magister 
apstiprināja svēto iecelšanas kārtību, kas 

aizsākas vietējā Baznīcā ar bīskapa 

pārraudzītu izmeklēšanu, tad nonāk 
Romas kongregācijā ar noteiktu 

procedūru konkrēto lietu izskatīšanā. 

Tomēr svarīgi atzīt ne tikai spēkā esošu 
kārtību un procedūru. Vēl nozīmīgāk 

būtu ņemt vērā Vatikāna II koncila 

apgalvojumu, ka visi kristieši jebkurā 

dzīves stāvoklī aicināti uz kristīgās 
dzīves pilnību un mīlestības pilnību. 

Līdz ar šo svētumu laicīgajā sabiedrībā 

tiek veicināta cilvēciskāka dzīve (sal. 
Lumen Gentium, n. 40). Svētums nav 

dažu izvēlēto privilēģija, bet visu Dieva 

Tautas locekļu aicinājums. 
Baznīcas tradīcija ar dziļām saknēm 

Evaņģēlijā uztver svētumu kā visu ticīgo 

tiesības un pienākumu. Vispārējais 

aicinājums uz svētumu ir galvenā 
Vatikāna II koncila mācība (sal. Lumen 

Gentium, n. 39.). Baznīcā pastāv 

hierarhiska kārtība un dažādas pakāpes, 
bet pastāv arī radikāla vienotība: tiesības 

un pienākums censties būt svētam, mīlēt 

Dievu ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar 

visiem spēkiem – jo visiem mums teikts: 
„Esiet svēti, kā jūsu debesu Tēvs ir 

svēts” (Mt 5,48).  

Baznīca savā darbībā, ticīgo 
kopīgajā ceļā piedāvā svētdares 

līdzekļus – sludināto Dieva Vārdu, 

sakramentus, sakramentālijas, kas ir 
Baznīcas svētības veidi, liturģisko 

pieredzi un garīgo pavadību, lai katrs 

varētu aizvien labāk sadarboties ar Dieva 

žēlastību.. 
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Notiek katedrāles draudzes 

locekļu aptauja  

Lūgums aizpildīt priekštelpā 

pieejamās anketas vai  

arī interneta vietnē: 

www.jekabakatedrale.lv 
https://forms.gle/VRdyHru4arPBR2cv6 

 

  Aptauja piedāvāta līdz  

2023. gada februārim 
                     *      *      * 

 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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Vēstnesīša numuri pieejami: vestnesitis.wordpress.com  

 

SVĒTDIENAS SKOLAS 

NODARBĪBAS 

 uzsākas svētdien 

2023.g. 19. februārī, plkst.13.15 

SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 

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. 

 

http://www.jekabakatedrale.lv/
https://forms.gle/VRdyHru4arPBR2cv6
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