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PELNU TREŠDIENA

22. februārī Baznīca uzsāk gavēņa 
laiku. Saņemot pelnus uz galvām, mēs 

pieņemam arī aicinājumu gandarīt un 

mainīties: „Nožēlo grēkus un tici 

Evaņģēlijam” (Mk 1: 15).  
Šis aicinājums ietver arī pagātnes 

kļūdas. Vēlamies nožēlas garā atzīt visu 

reiz darīto nepareizo rīcību. Mums ir 
paļāvība, ka „tur, kur vairojas 

grēks, tur vēl vairāk nāk 

žēlastība” (Rom 5: 20), Kristus 
atpestīšanas žēlastība. Ticība 

dod pārliecību, ka Kristus - 

mūsu Pasha (sal. 1 Kor 5: 7) ir 

īpašā veidā ar tiem, kas cietuši 
pazemojumus un 

pāridarījumus.  
Gatavojot mūs uz Lielo 

nedēļu un Lieldienām, 

Gavēņlaiks aicina vairāk pārdomāt un 

lūgties, līdz ar atbilstošiem upuriem un 

gandarījumiem, konkrētiem 
solidaritātes darbiem. Tas ir arī 

atbilstošs laiks iekšējam klusumam un 

meditācijai, kad, atstājuši malā visu, kas 
nomāc jeb apdraud sirdsapziņu un iztēli; 

cilvēki no jauna cenšas apzināties un 

izdzīvot kristīgās ticības dziļās vērtības.  
Iesim šo iekšējās atjaunotnes ceļu, 

ieklausoties Dieva vārdā, lūdzoties un 

ikdienas praktiski mīlot tuvāko.  

Lai atgrieztos pie Dieva, 
nepieciešams dzirdēt patiesības balsi, 

kas atskan mūsu iekšējos dziļumos. Šī 

patiesības balss ir patiesības balss, 

Dieva klātbūtne mūsos, svētā Gara 
gaisma cilvēka sirdsapziņā.   

Pāvils raksta: „Nesaņemiet Dieva 

žēlastību veltīgi” (2 Kor 6: 1). Vārds 
„žēlastība” nozīmē „dāvanu.” 

Dievs piešķir žēlastību, kas 

nepiciešama mūsu atjaunotnei, jo 
īpaši sakramentos. Dievs mājo 

sirdsapziņas svētnīcā. Ja 

vēlamies atklāt savu iekšējo 

patiesību, mums viņš jāuzlūko, 
labāk jāsaklausa Dieva balsī, kas 

uzrunā sirdsapziņā. Jēzus 

Kristus, kas nepazina grēku, 
atklāj cilvēcei patiesību par 

cilvēku, uzņemoties mūsu grēkus. Ar 

krustu uz Golgātas, ar nāvi par pasaules 

grēkiem viņš atklāj Mīlestību, kas ir 
lielāka par grēku un nāvi.  

Ar pelnu trešdienu kristieši dodas 

ceļā uz Kristus Lieldienu noslēpumu. 
Lai mūsu sirdis ir arvien jūtīgākas pret 

šo atpestīšanas noslēpumu! „Dievs, radi 

manī skaidru sirdi, un atjauno manī 
stingru garu” (Ps 50: 12). Palīdzi 

piedzīvot Kristus mieru un uzvaru!  
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Svētdiena, 12. februāris.  

Parastā liturģiskā laikposma 

6. svētdiena.  

8.00 Sv. Mise par +Franci, +Veroniku, 

+Albertu un +Regīnu; 

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 

 

Pirmdiena, 13. februāris 

8.00 Sv. Mise par abortos cietušajiem 

 

Otrdiena, 14. februāris 

Sv. Cirils, mūks, un sv. Metodijs, 

bīskaps. Eiropas aizbildņi. Svētki 

8.00 Sv. Mise par +Alvidas 
18.00 Sv. Mise Onkoloģijas centrā 

 

Trešdiena, 15. februāris.  

8.00 Sv. Mise par Eduardu 
11.00 Sv. Mise Aglonas Dievmātes 

godam  

16.30-18.30 Grēksūdze 
 

Ceturtdiena, 16. februāris.  

8.00 Sv. Mise par Laimu Antoneviču un 

Ričardu Bernardu 

 

Piektdiena, 17. februāris 

8.00 Sv. Mise par Silviju Gresati un 

ģimeni; Jēzus Sirds litānija 

Sestdiena, 18. februāris 

8.00 Sv. Mise par Rasmu Justi 
17.30 Paļāvības Dievmātes svētku vesperes 

18.00 Sv. Mise – Dziedināšanas 

dievkalpojums.  
Piedalās “Pro Sanctitate” kopiena un 

ansamblis 

 

Svētdiena, 19. februāris. 

Parastā liturģiskā laikposma  

7. svētdiena. 

8.00 Sv. Mise un lūgšana “Svētais Dievs”  

9:30 Sv. Mise angļu valodā  
11.00 Galvenā sv. Mise par Anželu Rozi 

Jumiķi 

13.15 Aizsākas svētdienas skola 
15.00 Sv. Mise par Nagļu dzimtu 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par draudzi   

 

Pirmdiena, 20. februāris.  

8.00 Sv.Mise par Vizuļu dzimtu 

 

Otrdiena, 21. februāris.   

8.00 Sv. Mise par Abiju Eglstoni un Ūldi 

Roķi 

 

 

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 

 

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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Trešdiena, 22. februāris.  

Pelnu trešdiena.  

8.00 Sv. Mise   

16.30-18.30 Grēksūdze 
17.30 Krusta ceļš 

18.30 Sv. Mise par Venerandu, Kiseļevu, 

Andi Pocinsu, Sondaru dzimtu un Struplu 

dzimtu 
20.00 Sv. Mise angļu valodā 

Ceturtdiena, 23. februāris.  

8.00 Sv. Mise par veselību Austrai Intai 

Bāliņai 

Piektdiena, 24. februāris.  

8.00 Sv. Mise par Černusu, Liepiņu un 

Kiļkovu dzimtām 

Jēzus Sirds litānija 
17.30 Krusta ceļš 

 

Sestdiena, 25. februāris.  

8.00 Sv. Mise par +Annu Ozoliņu 
 

Svētdiena, 26. februāris.  

Gavēņa 1. svētdiena.  

8.00 Sv. Mise par Ingusu un Kalniņu 
dzimtu; lūgšana „Svētais Dievs” 

9.30 Sv. Mise angļu valodā 

11.00 Galvenā Sv. Mise par +Elfrīdu 

Strautiņu; Dziedājums “Rūgtās asaras” 
15.00 Sv. Mise par +Ingusu Vībānu  

17.30 Krusta ceļš 

18.30 Sv. Mise par draudzi 

 
Pirmdiena, 27. februāris.  

8.00 Sv.Mise par Freimanes Birutas 

veselību 

Otrdiena, 28. februāris.  

8.00 Sv. Mise par Mārīti, Konstantīnu un 

Alīdu-Katrīnu Vuškāniem 

 

Trešdiena, 1. marts.  

8.00 Sv. Mise par +Veroniku Valteri 

16.30-18.30 Grēksūdze 

Ceturtdiena, 2. marts.  

8.00 Sv. Mise par Vēveru ģimenes 

mirušajiem 

 

Piektdiena, 3. marts.  

Jēzus Sirds godināšana 

8.00 Sv. Mise devēja nodomā, lūdzot sv. 

Garu; Jēzus Sirds litānija un veltīšanās 
17.30 Krusta ceļš 

 

Sestdiena, 4. marts. 

Vissv. J. Marijas godināšana 

8.00 Sv. Mise par +Mariju Štrausi, 
+Antonu, +Annu, +Annu Kolosovskiem 

Jaunavas Marijas litānija un veltīšanās 

 

Svētdiena, 5. marts.  

Gavēņa 2. svētdiena.  

Jēzus Sirds godināšana.  

Vissv. Sakramenta adorācija 

8.00 Sv. Mise un Jēzus Sirds 

dievkalpojums 

9.30 Sv. Mise angļu valodā 

11.00 Galvenā Sv. Mise par Andri, 
Zandu, Ernestu un gaidāmo jaundzimušo 

Dziedājums “Rūgtās asaras” 

15.00 Sv. Mise par Ilmāru, viņa 
atgriešanos uz ticības ceļa   

17.30 Krusta ceļš 

18.30 Sv. Mise par draudzi 

 

Kustība Pro Sanctitate aicina uz  

Paļāvības Dievmātes Bezvainīgās 

Sirds svētkiem 

Sestdien, 

18. februārī 

pl. 17.30 -       

     Vesperes 

      pl. 18.00 -  Sv. Mise 
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 Paļāvības Dievmāte un Dieva kalps 

Guglielmo Džakinta (Giaquinta) 
    

     "Tu vadi ik soli, ko šajā dzīvē speru. Tu 

– mana pārliecība par nākamo pasauli." 
Šie vienkāršie un sirsnīgie vārdi ir daļa no 

lūgšanas Paļāvības Dievmātei, ko 

adresējis priesteris, kurš no 1933. līdz 

1939. gadam mācījās un izglītojās Lielajā 
seminārā, Dieva kalps Guglielmo 

Džakinta. 
        Paļāvības Dievmāte ir Māte, pie 
kuras meklēt patvērumu, uzticama 

ceļabiedre. Bīskapam Džakintam 

Paļāvības Jaunava bija atbalsta garants 
ceļā uz svētumu: “Kad grēks mūs vilina uz 

savu pusi, paliec ar mums un esi mūsu 

spēks! Kad viduvējība mūs pārņem, 

neattālinies no mums! Kad ceļš, kas ved 
augšup, pretī Tēva pilnībai izsmeļ mūsu 

spēkus, atbalsti mūs, čukstot kādu 

stiprinošu vārdu, atgādini mums savu 
vārdu, Marija: Paļāvība! Dzirdot no Tevis 

šo vārdu, ceļš vairs nebūs tik skarbs, 

mērķis neliksies tik tāls un pārliecība, ka 

sasniegsim svētumu, atdzims mūsos. Bet 
atkārto mums bieži šo vārdu - paļāvība! 

Saki to atkal un atkal mums un visiem, jo 

mums visiem jākļūst svētiem!” 
       Agonijas dienās viņš vēlējās, lai 

slimnīcas istabā tiktu novietots Paļāvības 

Dievmātes bilde, lai viņš vienmēr varētu 
uz to skatīties, lai piepildītos jau 

pieminētās lūgšanas ilgas: “Es vēlos Tevi 

satikt, Tevi redzēt vaigu vaigā, aizmirst 

savas rūpes un atpūsties pie Tavas sirds.” 
        Šogad īpašā veidā lūdzam Paļāvības 

Dievmātei svētus priesterus, svētus 

aicinājumus uz konsekrēto dzīvi. 
    Apustuliskā Oblāte Pro Sanctitate    

                                           Marija Macei 
 

 

  Grēksūdzes noslēpums 
        Pirms 50 gadiem – 1973. gada 23. 

martā Ticības mācības kongregācija 

atgādināja sakramentālās grēksūdzes 

noslēpuma saglabāšanu. Atzīmējot šo 
gadskārtu, publicējam 2019. gada 

29.jūnija dokumentu “Iekšējā foruma 

nozīme un sakramentālā zīmoga 
neaizskaramība”. 

        „Ar savu iemiesošanos Dieva Dēls 

kaut kā vienojies ar katru cilvēku” 
(Gaudium et Spes, 22). Ar žestiem un 

vārdiem viņš izgaismoja cilvēka augstāko 

un neaizskaramo cieņu: miris un 

augšāmcēlies viņš sevī atjaunojis kritušo 
cilvēci, pārvarējis grēka un nāves tumsu; 

ticīgajiem uz viņu ļāvis veidot attiecības 

ar savu Tēvu; ar Svētā Gara izliešanos 
konsekrējis Baznīcu, ticīgo saimi kā savu 

patieso miesu, devis līdzdalību savā 

pravietiskā, karaliskā un priesteriskā varā 
tā, ka pasaulē turpinātu savu klātbūtni un 

misiju, vēstot visu laiku cilvēkiem 

patiesību, vadot tos pie patiesības gaismas 

spožuma, dodot iespēju tiem dzīvē būt 
patiesi skartiem un pārveidotiem.  

       Šajā satrauktajā cilvēces vēstures 

periodā pieaugošais tehniski – 
zinātniskais progress it kā neatbilst ētiskai 

un sociālai attīstībai. Drīzāk kultūrā un 

morālē Dievu piemirst vai pat ir naidīgi 

pret viņu tā, ka katrā sfērā un katrā līmenī 
cilvēks nespēj atpazīt un novērtēt būtiskās 

koordinātes gan savā dzīvē, gan līdz ar to 

Baznīcas dzīvē. 
       „Ja tehniskam progresam neatbilst 

progress cilvēka ētiskā formācijā, cilvēka 

iekšējā izaugsmē…, tad tas nemaz nav 
progress, bet gan apdraudējums cilvēkam 

un pasaulei” (Spe Salvi, 22). Ļoti ātri 

„tehniskās iespējas” attīstās privātā un 

masu mediju komunikācijā, taču tādā 
mērā nenotiek mīlestība uz patiesību, 
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cenšanās to meklēt, neiestājas atbildības 

sajūta Dieva un cilvēku priekšā; ļoti 

redzama satraucoša neatbilstība starp 
līdzekļiem un ētiku. Komunikācijas 

hipertrofija it kā vēršas pret patiesību un, 

līdz ar to, pret Dievu un cilvēku; pret Jēzu 

Kristu, cilvēktapušo  Dievu un viņa 
vēsturisko un reālo klātbūtni, kas ir 

Baznīca. 

         Nesen attīstījušās „ilgas” pēc 
informācijas, gandrīz neņemot vērā šīs 

informācijas uzticamību un aktualitāti. 

Tas notiek tādā mērā, ka „komunikāciju 
pasaule” it kā vēlas „aizstāt” realitāti, gan 

nosakot tās uztveri, gan manipulējot tās 

izpratni. No šīs dažkārt pat 

slimīgās tendences nav 
pasargāta Baznīcas 

struktūra, kas dzīvo pasaulē 

un dažkārt pārņem tās 
kritērijus. Pat ticīgie ne reti 

vērtīgus spēkus iegulda 

„ziņu” vai patiesu un 

atbilstošu „skandālu” 
meklēšanā, atbilstoši 

noteiktais sabiedriskās 

domas uztverei ar tādiem 
mērķiem un nolūkiem, kuri noteikti 

nepieder pie Baznīcas dievišķā un 

cilvēciskā rakstura. Tas viss nopietni 
bremzē Evaņģēlija sludināšanu katrai 

radībai, kā arī misijas vajadzības. Būtu 

pazemīgi jāatzīst, ka šajā ievirzē dažkārt 

klātesoši pat garīdznieki līdz augstākiem 
līmeņiem.  

          Pārāk bieži, piesaucot de facto 

esošo sabiedriskās domas spriedumu kā 
galīgo tribunālu, tiek izplatīta visāda 

informācija par visprivātākām un 

konfidenciālākām  jomām, kuras 
nenovēršami skar Baznīcas dzīvi. Šāda 

informācija izraisa vai vismaz atbalsta 

steidzīgus spriedumus, kuri nelikumīgi un 

neglābjami kaitē citu cilvēku labai 

reputācijai. Ar to cieš katra cilvēka 

tiesības aizstāvēt savu reputāciju (sal. Can 
220). Šādā stāvoklī īpaši laikmetīgi sv. 

Pāvila vārdi, ka esam aicināti brīvībai, 

taču brīvība nav jāizmanto miesīgajām 

iespējām. Ja cilvēki plosa viens otru, lai 
necenšas viens otru apēst (sal. Gal 5: 13-

15). 

        Šajā kontekstā diezgan satraucoši 
būtu „negatīvie aizspriedumi” pret 

katolisko Baznīcu, kuras pastāvēšanu 

stāda priekšā no kulturālā viedokļa, arī kā 
sociāli pārveidojamu, ņemot vērā spriedzi, 

kas var norisināties pašā hierarhijā. Šos 

aizspriedumus izraisa arī 

dažu garīdznieku veiktie 
vardarbības skandāli. 

Aizmirstot Baznīcas īsto 

dabu, viņas patieso vēsturi, 
viņas reālo, labvēlīgo 

klātbūtni, kāda vienmēr 

bijusi un ir cilvēku dzīvē, šie 

aizspriedumi dažkārt 
izvēršas nepamatotās 

prasībās, lai pati Baznīca 

noteiktos jautājumos 
pieskaņotu savu juridisko sistēmu valsts 

civilajai sistēmai. Tad vienīgi būtu it kā 

iespējams garantēt pareizību un 
godīgumu. 

         Ņemot to visu vērā, apustuliskais 

Penitenciārijs uzskatījis par atbilstošu ar 

šo dokumentu iesaistīties, lai no jauna 
apstiprinātu to, cik svarīgi labāk saprast 

tos Baznīcai un sociālajai komunikācijai 

raksturīgos jēdzienus, kuri pašlaik it kā 
kļuvusī svešāki sabiedriskai domai un 

dažkārt civilai juridiskai sistēmai: 

sakramentālais zīmogs, iekšējam ārpus 
sakramenta esošam forumam piemītošā 

konfidencialitāte, profesionālais 
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noslēpums, visai pārējai komunikācijai 

atbilstoši kritēriji un ierobežojumi. 

             1) Sakramentālais zīmogs 
        Pāvests Francisks ir vēlējies 

apstiprināt to, ka sakramentālais zīmogs ir 

neaizvietojams un neaizskarams: „Pati 

izlīgšana ir labums, kuru Baznīca savā 
gudrībā vienmēr saglabājusi visiem 

morāliem un juridiskiem spēkiem ar 

sakramentālo zīmogu. Lai gan to ne 
vienmēr saprot mūsdienu domāšana , tas 

ir neaizvietojams sakramenta svētumam 

un penitenta sirdsapziņas brīvībai. 
Penitentam jābūt jebkurā laikā drošam, ka 

sakramentālā saruna paliks grēksūdzes 

noslēpumā starp savu 

žēlastībai atvērto sirdsapziņu 
un Dievu, līdz ar priestera 

nepieciešamo starpniecību. 

Sakramentālais zīmogs ir 
neaizvietojams un pār to nav 

varas nekādai cilvēciskai 

autoritātei, nedz kāds varētu 

uz to iestāties” (Runa 2019 
gada 29. martā). 

           Grēksūdzes noslēpuma 

neaizskaramība izriet tieši no atklātām 
dievišķām tiesībām un balstās pašā 

sakramenta dabā tā, ka Baznīcas jomā un 

vismazāk civilā sfērā nebūtu pieļaujami 
nekādi izņēmumi. Izlīguma sakramenta 

svinēšanā it kā tiešām ietverta pati 

kristietības un Baznīcas būtība: Dieva 

Dēls kļuva cilvēks, lai mūs glābtu, un 
nolēma iesaistīt Baznīcu kā 

„nepieciešamo līdzekli”, kā arī viņā tos, 

kurus viņš izvēlēja, aicināja un iecēla par 
saviem kalpotājiem. 

           Šīs patiesības paušanai Baznīca 

vienmēr mācījusi, ka sakramentu 
svinēšanā priesteri darbojās Kristus kā 

Galvas personā. Kristus ļauj izmantot 

priesteriem  savu „es”, iesaistot sevi un 

vienojoties ar tiem. Šī vienotība ar Jēzus 

„es” īstenojas konsekrācijas vārdos, arī 

pie Absolūcijas no grēkiem, jo vienīgi 
Dievs, Kristus var tos piedot.  

Katrs penitents, kas pazemīgi dodas pie 

priestera izsūdzēt grēkus, liecina par 

Iemiesošanās noslēpumu, Baznīcas un 
amata priesterības pārdabiskumu. 

Augšāmcēlies Kristus nāk satikt cilvēkus 

sakramentāli caur priesterību, tas ir, reāli 
skar viņu dzīvi un tos glābj. Tāpēc 

biktstēvam ir pienākums aizstāvēt 

sakramentālo zīmogu, ja nepieciešams 
līdz asins izliešanai. Šis pienākums ietver 

uzticību penitentam, kā arī daudz vairāk: 

nepieciešamu liecību – 

martyria – tieši par Kristus 
un Baznīcas vienreizību un 

universālismu pestīšanas 

ziņā (sal. Dominus Jesus). 
          Zīmoga matēriju 

pašreiz skaidro un regulē 

kanoni 983-987 un 1388,1#, 

kā arī KB katehisms, nr 1467, 
kur zīmīgi lasām, ka Baznīca nevis ar savu 

autoritāti “nosaka,” bet gan „pasludina”, 

proti, atzīst par negrozāmu, no sakramenta 
svētuma izrietošu faktu, „ka ikvienam 

priesterim, kas uzklausa grēksūdzi, ir 

obligāts pienākums turēt pilnīgā slepenībā 
visu, kas attiecas uz grēkiem, kurus 

gandarītāji tiem izsūdzējuši” (KBK, nr 

1467). 

         Biktstēvam nekad nekādu iemeslu 
dēļ nav ļauts „nodot gandarītāju vārdos 

vai kaut kādā veidā” (Can 983,1#). Tāpat 

biktstēvam pilnībā aizliegts izmantot 
grēksūdzē gūtās zināšanas par sliktu 

gandarītājam, ja arī nepastāv atklāsmes 

briesmas (Can 984,1#). Šī mācība palīdz 
arī tālāk konkretizēt sakramentālā zīmoga 

saturu.                    

                                (Turpinājums sekos) 
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No Smeltertēva arhīva: 
Kā mani sauc? Antons Smelters. 

Jūs laikam visi ziniet no kurienes nāku - 
no Vācijas. Kādas valodas runāju? 

Nerunāju ne krievu, ne poļu, ne lietuviešu. 

Runāju tikai latviešu, vācu un franču. 
Rekolekcijas es meditēju pirmo reizi un 

tāpēc varbūt neņemiet ļaunā, ja 

neizdosies. Pirmie kaķēni vienmēr 

jāslīcina. Tikai tā, ka nenoslīciniet mani 
pašu. Mēģināsim pārdomas tā visi kopā, 

lai tās nebūtu pārāk nopietnas. Es neturēšu 

pārāk nopietnas 
rekolekcijas. Es mīlu 

prieku. Ja mēs sludinājam  

Evaņģēliju, prieka vēsti, 
tad būsim priecīgi. 

Nestaigāsim ar tādām 

nopietnām sejām. Dievs 

mīl arī smaidu. 
Ja kuram gribās 

uzlikt kādu svēto zīmi, tad 

paņemiet šķīvi, uzlieciet 
uz galvas un svēti būsiet tūlīt. Svēti mēs 

nekļūsim tūlīt. Mums ir vesela dzīve 

priekšā, ko variet redzēt no manis. 
Neesmu nekur tālāk ticis kā jūs, kuri esiet 

šeit sākuši (savas topošā priestera gaitas). 

Es esmu jūsu rīcībā. Es esmu katru dienu 

garīgā tēva istabiņā. Ja kāds grib ar mani 
runāt personīgi un, ja ir kāda viena otra  

problēma vai kāds jautājums - esiet droši. 

Ar mani var runāt, un es atbildēšu, ko 
zināšu. Ja ko nezināšu, pateikšu: zini ko, 

prasi Dievam tur augšā.  

Esmu vienkārši izsists no sliedēm, 

jo pārcelšanās pēc 40 gadiem uz Latviju 
izsit cilvēku no sliedēm. Un šeit atbraucis, 

man tūlīt bija vesela rinda ko darīt. Saku 

skaidri un gaiši, ka neesmu pārāk labi 
sagatavojies, jo tiešām, man nebija laika 

šeit kā tādu noteiktu tematu izvirzīt. Man 

tāda noteikta temata nebūs. Es tagad 

ņemšu vienu vai otru, bet ceru, ka es viņas 

novadīšu tā, ka jums kaut kas paliks, kaut 
ko jūs varēsiet līdzi paņemt. Tas būtu 

viens, kas arī pieder ievadam un ir tas 

svarīgākais.  

Vārdi, kurus Jēzus teiktu katram no 
mums: 

Es vienmēr gribu runāt ar Tevi, bet 

Tev nebija laika priekš Manis. Es gribēju 
vienmēr Tev teikt: es esmu Tavā rīcībā, 

bet Tev bija bail no Manis. Es gribēju 

vienmēr Tev teikt: nebaidies, Es esmu pie 
Tevis, bet Tu Man neticēji, jo tu Mani 

redzēji tikai iztālēm, bet ne 

klātesošu. Tu turēji Mani 

par nedzīvu. Es gribēju 
vienmēr runāt ar tevi, bet tu 

Man neļāvi izteikties. Vai 

tu gribi izšķirties Mani 
dzirdēt vai nedzirdēt? Ja tu 

esi ar mieru Manu vārdu 

dzirdēt, tad Es tev teikšu: ar 

mūžīgo mīlestību Es tevi 
mīlēju. Mana mīla ir 

vienmēr tā pati, vai tu no Manis novērsies 

vai pievērsies, vai paslēpies. Es tevi mīlu. 
Kas ir šī izteiciena autors es nezinu. 

Kaut kur to esmu nošpikojis un tāpēc arī 

šodien jūsu priekšā nolasīju.  
Es gribēju vienmēr runāt ar tevi. 

Jēzus Kristus vienmēr ar jums grib 

runāt. Jūs mīliet runāt savstarpēji un tas ir 

skaisti. Ja kas ir uz sirds, tad gribās 
pastāstīt tieši tad, kad vajadzētu klusēt, bet 

tā mēlīte niez un gribās to izteikt. Un 

Dievs arī dažkārt grib, ka mēs ar viņu 
runājam. Es saku - dažkārt. Ja kuram ir 

vairāk laika un labpatika, tas var arī 

drusku ilgāk ar Viņu parunāt. Viņš 
klausīsies uz jums un tieši šais pāris 

dienās, kad jūs noturat pārdomu dienas, 

kad jūs noturat rekolekcijas.  
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Nezinu cik tālu jūs esiet jau izjutuši, 

cik Dievs ir mūsu rīcībā. Tikai mēs 

neesam Viņa rīcībā. Mēs vairāk esam 
mūsu pašu rīcībā, mūsu pašu interesēm, 

vājā rīcībā cilvēkiem, ne jau visiem, tie 

kas ir simpātiski, kas atbilst mūsu redzes 

viedoklim, vai, teiksim, mūsu interešu 
lokam, ar tiem mēs ātrāk sarunāsimies. 

Bet, redziet, Dievs ir tāds jocīgs tur augšā. 

Viņš vienmēr neatbild. Viņš gaida, kad 
mēs atvērsimies, kad mēs atvērsim Viņam 

savas durvis.   
                          (no 1991. gada marta  

     rekolekcijām topošajiem priesteriem) 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

    Lielās nedēļas rekolekcijas 
        Pirmdien, otrdien un trešdien 

3.-5. aprīlī par tēmu  

      No Smeltertēva garīgo 
atziņu krājumiem... 

Vada diakons Gunārs 
 

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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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

