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SVĒTĪGAIS PĀVESTS PĀVILS VI 

Svētdien, 19.oktobrī par svētīgu tiek 

izsludināts pāvests Pāvils VI. Viņš 

liecināja un mācīja par mīlestību uz 

Kristu, mīlestību uz Baznīcu un mīlestību 

uz cilvēku. 

 Džovanni Batista Enriko Antonio 

Marija Montīni (1897-1978) dzimis 

Lombardijā, Itālijā katoļu 

jurista un parlamenta 

deputāta ģimenē. No 

1922. līdz 1954. gadam 

strādāja Vatikāna valsts 

sekretariātā, bija viens no 

tuvākajiem pāvesta Pija 

XII darbiniekiem.  

1954.gadā Montīni tika 

iecelts par Milānas 

arhibīskapu, svētā 

pāvesta Jāņa XXIII laikā 

par kardinālu, bet pēc viņa nāves 

1963.gadā par Romas pāvestu. 

Pāvesta pieņemtais vārds Pāvils ir 

saistīts ar apustuli, kas “ļoti mīlēja 

Kristu, visaugstākā mērā vēlējās un 

centās nest Kristus Evaņģēliju visām 

tautām, atdeva savu dzīvību mīlestībā uz 

Kristu” (1963.g. 30. novembra homīlija). 

Svētīgais Pāvils VI liecināja par ticību 

Jēzum Kristum. Viņš dedzīgi teica: 

“Kristu, Tu esi nepieciešams!”. Jā, Jēzus 

ir vairāk kā jebkad nepieciešams 

šodienas cilvēkam mūsdienu pasaulē, jo 

sekulārās pilsētas “tuksnešos” Jēzus runā 

par Dievu, atklāj Viņa vaigu. 

Svētīgais Pāvils VI dziļi mīlēja Kristu, 

ne lai turētu pie sevis, bet lai sludinātu:  

“Kristus! Jā, es jūtu vajadzību Viņu 

sludināt, nevaru klusēt par Viņu! Viņš 

atklāj neredzamo Dievu, 

Viņš ir visas radības 

pirmdzimtais, Viņš ir 

pamats visam.” (1970.g. 

27.nov. homīlija). 

Svētīgais Pāvils VI 

visu dzīvi dedzīgi, 

izjusti, ar prieku mīlēja 

Baznīcu un viņai pilnībā 

ziedojās. Viņam bija 

īsta gana, īsta kristieša 

sirds, kas spēj mīlēt. 

Viņam Baznīca ir kā Māte, kas dzemdē 

un izplata Kristu - Baznīcai jāsludina 

Evaņģēlijs, tas jāievieš cilvēka sirdī ar 

pārliecību, gara barību un iedarbību (no 

Evangelii Nuntiandi, 4).  

Arī mums jājautā sev - vai tiešām 

esam ar Kristu vienota Baznīca, lai dotos 

un sludinātu Viņu visiem vai esam 

noslēgušies sevī, savās grupās? Vai 

mīlam lielo Baznīcu, Māti Baznīcu, 

Baznīcu, kas sūta mūs misijā un liek iziet 

no sevis?                 (turpinājums 4. lpp) 

Bīskaps Juliāns Vaivods 

svētīgajam pāvestam Pāvilam VI 

stāsta par Latviju. 20.gs. 70-ie gadi 

.gadi 
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Svētdiena, 19. oktobris 

Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena 

8.00 Svētā Mise par Janīnu  

Vaivodi-Kušneri dzimšanas dienā un 

„Svētais Dievs” 

9.15 Marijas leģiona tikšanās 

11.00 Galvenā Svētā Mise par draudzi 

13.15 Svētdienas skola 

13.15 Bībeles stunda  

15.00 Svētā Mise (bērniem) par 

Kristapu, tēti, māti un māsu 

18.00 Rožukronis 

18.30 Svētā Mise par Ingusa Grauduša 

veselību pirms operācijas 

Šodien ziedojumi tiek vākti misiju 
atbalstam. 

Pirmdiena, 20. oktobris 

8.00 Svētā Mise par + Staņislavu 

Viļumu. Rožukronis 

Otrdiena, 21. oktobris 

8.00 Svētā Mise par +  Regīnu un 

+Jāni Kalvāniem. Rožukronis. 

15.30–17.30 Grēksūdzes 

18.30 Saderināto un iemīlējušos 

tikšanās Svētdienas skolas telpās 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas 

telpās 

Trešdiena, 22. oktobris 

8.00 Svētā Mise par Annuškānu 

ģimenes mirušajiem. Rožukronis 

Ceturtdiena, 23. oktobris 

8.00 Svētā Mise par Martinu Garo. 

Rožukronis 

18.00 Adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par 

+Irēnu Plikātusu   

Piektdiena, 24. oktobris 

8.00 Svētā Mise par Raimondu 

Bērziņu. Jēzus Sirds litānija. 

Rožukronis 

Sestdiena, 25. oktobris 

8.00 Svētā Mise par +Jāni Vītolu 

10.00 Lāčplēša fonda karoga pasvēte 

11.00 Kristības 

Svētdiena, 26. oktobris 

Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena  
Šodien pāreja uz ziemas laiku. Pulksteņa 

rādītāji jāpagriež par vienu stundu atpakaļ. 

8.00 Svētā Mise par + Arkādiju un 

+Valentīnu. „Svētais Dievs” 

9.15 Marijas leģiona tikšanās 

11.00 Galvenā Svētā Mise par draudzi 

13.15 Svētdienas skola 

13.15 Bībeles stunda  

15.00 Svētā Mise (bērniem) par + 

Saļimonu un + Veroniku Vēveriem. 

Lūgsimies par draudzes svētumu.         
18.00 Rožukronis 

18.30 Svētā Mise par + Anitu Dzeni. 

Piedalās ansamblis “Pro Sanctitate” 

19.30 Uzvedums “Euharistija – mans 

ceļs uz debesīm” Svētdienas skolas 

telpās. “Koferis” Svētdienas skolas 

telpās 

Pirmdiena, 27. oktobris 

8.00 Svētā Mise par Silviju Bērziņu. 

Rožukronis 

Otrdiena, 28. oktobris 

8.00 Svētā Mise par priesteri  + Jāni 

Voitiņu. Rožukronis 

15.30–17.30 Grēksūdzes 

18.00 Svētā Mise slimnīcā “Biķernieki” 

DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 
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18.30 Saderināto un iemīlējušos 

tikšanās Svētdienas skolas telpās 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas 

telpās 

19.00 Katedrālē Garīgās mūzikas 

koncerts – veltīts Čehijas valsts 

svētkiem. Piedalās Prāgas jauktais koris 

Trešdiena, 29. oktobris 

8.00 Svētā Mise par + Alfonsu Šuļju. 

Rožukronis  

Ceturtdiena, 30. oktobris 

8.00 Svētā Mise par Stefānijas veselību 

dzimšanas dienā. Rožukronis 

Svētīgā Alvari del Portiljo 

beatifikācijai veltīts pasākums 
17.20-18.45 Konference “Eiropas 

garīgā atdzimšāna svētīgā Alvaro del 

Portiljo rakstos un dzīvē” Svētdienas 

skolas telpās 

18.00 Adorācija 

19.00 Pateicības Svētā Mise. Vada 

Tallinas diecēzes Apustuliskais 

administrators bīskaps  Filips Žurdāns 

Piektdiena, 31. oktobris 

8.00 Svētā Mise par + Edīti Petrovu. 

Rožukronis. “Dievs, mēs Tevi slavējam”  

Lūgsimies par pasaules svētumu. 
17.00 Adorācija 

18.00 Svētā Mise. Piedalās ansamblis 

“Pro Sanctitate” 

19.30 Garīgās mūzikas koncerts – 

Latviešu psalmu dziedājumi Guntara 

Prāņa vadībā.  

Sestdiena, 1.novembris 

Visu svēto diena. Lieli svētki. 

Obligātas svinības. 

8.00 Svētā Mise par draudzi 

11.00 Galvenā Svētā Mise 

13.00 Svētā Mise studentu apvienības 

“Dzintars” nodomā 

18.00 Svētā Mise un procesija ar 

aizlūgumiem par mirušajiem. 

Svētdiena, 2. novembris 

Parastā liturģiskā laika 31. svētdiena 

Visu ticīgo mirušo piemiņas diena. 

8.00 Svētā Mise par draudzi un „Svētais 

Dievs” 

9.15 Marijas leģiona tikšanās 

11.00 Galvenā Svētā Mise par + Jāni 

Kairi un procesija ar aizlūgumiem par 

mirušajiem 

13.15 Svētdienas skola 

13.15 Bībeles stunda  

15.00 Svētā Mise (bērniem) par + Ivanu 

Dmitrijevu 

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise Lonijas Pirktiņas 

nodomā par mirušajiem. Procesija ar 

aizlūgumiem par mirušajiem 

Šodien ziedojumi tiek vākti kūrijas atbalstam. 

Var saņemt pilnas atlaidas tie, kuri:  

 laikā no 1.-8. novembrim (ieskaitot) 

dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies 

par mirušajiem, kaut vai tikai domās.  

 visu ticīgo mirušo piemiņas dienā 

dievbijīgi apmeklēs baznīcu un tur 

lūgsies Kunga lūgšanu “Tēvs mūsu” un 

“Es ticu”. 

Atlaidas var upurēt par mirušajiem. 

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieku kontakttālruņi  

Sv. Jēkaba katedrāle: 
tālr. 67326419 

Pr. Pauls Kļaviņš, administrators: 
tālr. 67224314, mob. 27001445 

Pr. Renārs Birkovs, vikārs: 
mob. 28688843 

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



- 4 -     Nr. 21 (230) 2014. gada 19. oktobris 

SVĒTĪGAIS PĀVESTS PĀVILS VI 

Tturpinājums no 1. lpp. 

Mīlestība uz cilvēku saistīta ar Kristu, 

jo Dieva dedzība rosina sastapt cilvēku, 

respektēt viņu, atzīt viņu un kalpot 

viņam. Globāli uzlūkojot koncila darbu, 

Pāvils VI norādīja: “Visa šī doktorinālā 

bagātība vērsta vienā virzienā - kalpot 

cilvēkam. Cilvēkam katrā stāvoklī, katrā 

vājumā, katrā vajadzībā. Baznīca īstenībā 

sevi atzinusi par cilvēces kalponi”. 

Baznīca arī tagad kalpo cilvēkam 

pasaulē, kura cilvēks tiek noliegts, kur 

dominē gnosticims, pelagiānisms, 

noliegta Dieva iemiesošanās, noliegts 

Dievs.  

Pāvila VI liecība lai iekvēlina mūsos 

mīlestību uz Kristu, mīlestību uz 

Baznīcu, mudina sludināt Evaņģēliju 

šodienas cilvēkam ar žēlsirdību, 

pacietību, drosmi un prieku. 

SVĒTAIS BENEDIKTS – 

MIERA VĒSTNESIS 

Pirms 50 gadiem 

24.oktobrī svētīgais 

pāvests Pāvils VI 

apmeklēja bene-

diktīniešu klosteri 

Monte Kazino 

(Monte Cassino), 

lai iesvētītu karā izpostīto un nesen 

atjaunoto abatiju. Šī notikuma ietvaros 

viņš izsludināja sv. Benediktu par 

Eiropas aizbildni.  

Savā uzrunā svētais tēvs sūtīja miera 

vēsti svētlaimes vārdiem: “Svētīgi miera 

nesēji, jo tos sauks par Dieva bērniem” 

(Mt 5,9). Karam un iznīcībai veltītie 

spēki izmantojami celšanai un dzīvības 

došanai. Atjaunojoties cilvēku kopībai, 

jānovēršas no naida, skaudības un 

lepnības, jātiecas pēc sadarbības un 

miera. To atgādina šis atjaunotais 

benediktīniešu klosteris, gaisotne, kurā 

noteicošās ir mīlestība, paklausība, 

nevainība, atsacīšanās no materiālām 

lietām, laba to izmantošana. 

Pašlaik izplatītā trauksme, troksnis, 

nemiers, ārišķība apdraud cilvēka iekšējo 

dzīvi. Trūkst klusuma, kārtības, lūgšanas, 

miera, pašam sevis. Klostera disciplīna 

palīdz atgūties, apustuliski darboties par 

labu Baznīcai un arī pasaulei, kurai 

aizvien vairāk vajadzīgas nepārejošas 

vērtības. Ticība un vienotība ir dāvanas, 

kas vēlamas visai pasaulei, sevišķi 

Eiropai, kuras atjaunotnē sv. Benedikts 

piedalījās. 

Sv. Benedikts vēstīja mieru, veicināja 

vienotību, izplatīja kristietību, dibināja 

klosterdzīvi Rietumos. Pēc Romas 

impērijas dažkārt Eiropas reģioni it kā 

nonāca tumsā, tiem trūka civilizācijas un 

gara vērtību. Tieši tad viņš kopā ar 

saviem garīgajiem dēliem ar krustu, 

grāmatu un arklu izplatīja kristīgo 

kultūru. Ar krustu, proti, Kristus likumu, 

viņš ieviesa stabilitāti un attīstību; 

cilvēciskā darbībā augstāko vietu ierādīja 

liturģiskajai lūgšanai, šādi nostiprinot 

Eiropas garīgo vienotību. Ar grāmatu, 

proti, zināšanām, saglabāja cilvēcisko 

mantojumu un mākslu. Ar arklu, proti, 

zemkopību, pārveidoja mežus un 

aizlaistas vietas par auglīgiem laukiem 

un patīkamiem dārziem. Vienojot 

lūgšanu un darbu,  viņš lika pamatus 

sociālai dzīvei.  

Tāpat kā kādreiz viņš padzina tumsu 

ar kristietības gaismu un izplatīja miera 

Monte Kazino 

abatija mūsdienās 
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dāvanas, tā arī šodien kā Eiropas debesu 

aizbildnis sv. Benedikts lai veicina mūsu 

kontinenta attīstību, aizlūdz par mums 

pašreizējos izaicinājumos!                 

SVĒTĪGAIS PRIESTERIS 

JEŽIJS POPIELUŠKO 

19. oktobrī tiek 

atzīmēta svētīgā 

Ježija Popieluško 

nāves 30. gadskārta.  

Ježijs piedzima 

1947. gada 14. 

septembrī Okopi 

ciemā Austrum-

polijā. Viņš nāca no 

katoliskas ģimenes. 

Pēc vidusskolas iestājās Varšavas 

seminārā, tomēr studijas pārtrauca 

karadienests, kur dienēja divus gadus. 

Pēc ordinācijas par priesteri 1972. gadā 

kalpoja vairākās vietās, līdz viņu 

nozīmēja par vikāru Sv. Staņislavas 

Kostkas draudzē Varšavā.  Papildus 

draudzes darbam apkalpoja mediķus un 

gādāja par veselības aprūpi pāvesta Jāņa 

Pāvila II vizītes laikā 1979.un 1983.gadā.  

1980. gada augustā Polijā aizsākās 

strādnieku arodbiedrības solidaritātes 

kustība. Svētīgais priesteris Ježijs svinēja 

Svēto  Misi strādnieku labā viņu streika 

laikā. Sekojot sv. Maksimiliāna Kolbes 

dzīves piemēram, viņš iestājās par garīgu 

brīvību fiziskas apspiestības apstākļos. 

Kad 1981.gada 13.decembrī Polijā tika 

izsludināts kara stāvoklis, daudzi 

arodbiedrības aktīvisti tika apcietināti, 

streikotāji zaudēja darbu, daudzi kļuva 

par viņu solidaritātes atbalstu tiesas 

procesos. Katru mēnesi viņš svinēja 

Svēto Misi par savu dzimteni, par 

ieslodzītajiem un viņu ģimenēm. Šīs 

Mises bieži apmeklēja 15-20 tūkstoši 

cilvēku. Svētīgais priesteris Ježijs 

iestājās par mieru un ne vardarbību, par 

uzticību Evaņģēlijam un ne sociāli – 

politiskiem saukļiem. Ar savu dziļo 

pārliecību un kristīgo attieksmi, svētīgais 

priesteris Ježijs viesa cerību pat 

grūtākajās situācijās. Politiskā vara 

uztvēra viņu kā ienaidnieku, jo viņš 

atbrīvoja cilvēkus no bailēm totalitārā 

sistēmā, atmaskoja režīma liekulību, 

mācīja pretestību, cīņu pret ļaunumu ar 

labo.  

1984. gada 19. oktobrī drošības aģenti 

nolaupīja svētīgo priesteri Ježiju, piekāva 

līdz bezsamaņai, sasēja un iesvieda dziļā 

ūdens krātuvē. Viņa šoferis bija šo 

notikumu liecinieks. 30. oktobrī priestera 

sasieto ķermeni atrada ūdenī.  

Bēres izvērsās masu demonstrācijā. 

Piedalījās 400 000 cilvēku, arodbiedrības 

delegācijas no visas valsts. Viņu 

apglabāja iepretī Sv. Staņislava Kostkas 

baznīcai. Kapa vieta piesaistījusi 

daudzus cilvēkus, kurus uzrunā priestera 

drosme, uzticība Dievam, Kristus 

krustam, Evaņģēlijam, mīlestībai uz 

Dievu un tēviju. Viņš ir paraugs 

kristīgajā patriotismā. Priestera Ježija 

vārdā nosauktas daudzas ielas, laukumi, 

skolas, organizācijas un klubi Polijā.  

Kā ticības mocekli priesteri Ježiju 

izsludināja par svētīgo 2010. g. 6. jūnijā. 

Viņš ir piemērs priesteriem, sevišķi mūsu 

priesterim Renāram, kurš viņu izvēlējās 

par paraugu uzticībā Kristum līdz galam. 

Mocekļa asinis sējušas ticības sēklu 

Polijā un visā Baznīcā. Lūgsim viņa 

aizbildniecību!                                 JKV 
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SVĒTĪGAIS ALVARO  

DEL PORTILLO 
 Šī gada 27. septembrī 

Madridē par svētīgo tika 

izsludināts Dieva kalps 

Alvaro del Portillo, kura 

piemiņai katedrālē Svētā 

Mise tiks svinēta ceturtdien, 30. oktobrī 

plkst. 19.00.  

Dzimis 1914. gada 11. martā 

Madridē, viņš apguva inženiera zinā-

šanas, pasniedza Madrides Universitātē, 

īsi strādāja Lielceļu un tiltu birojā. No 

svētā Hosemarijas Eskrivas (1902-1975) 

viņš mācījās aizvien vairāk iemīlēt 

Kristu. Katram kristietim ejamais 

svētuma ceļš ir ļaut Dievam sevi mīlēt, 

atvērt savu sirdi Viņa mīlestībai, ļaut 

Viņam vadīt savu dzīvi.  

Bieži svētīgais Alvaro atkārtoja 

vārdus: “pateicos”, “atvaino”, “palīdzi 

man”. Ar to atklājās viņa iekšējā dzīve, 

attiecības ar Dievu. Tie var rosināt arī 

mūsu kristīgo dzīvi. Dvēsele izjūt 

pateicību Dieva labestības priekšā. Viņa 

mīlestība pirmā mūs aizskar. Pateicība 

Dievam pienākas par Viņa tēvišķo 

mīlestību, kuru atzīstot, sirds vēlas 

Viņam sekot ar lielāku dāsnumu, 

pazemīgi kalpot citiem. Svētīgais Alvaro 

kalpoja mīlestībā uz Baznīcu bez 

pasaulīgām interesēm, aizvien meklējot 

citos pozitīvo, vienojošo, pacilājošo. 

Nekad nesūdzējās, nekritizēja, bet gan 

atbildēja ar lūgšanu, piedošanu, sapratni 

un īstu Dieva mīlestību savā sirdī.  

Dieva priekšā viņš sevi apzinājās 

tukšām rokām, nespējīgu atbildēt uz tik 

lielu nesavtību. Tāpēc viņš atzina 

cilvēcisko nabadzību, paļaujoties uz 

Dievu kā Tēvu, atveroties Viņa 

žēlsirdībai, Viņa mīlestībai, kas spēja 

atjaunot mūsu dzīvi. Dieva mīlestība 

mūs aptver, paceļ, palīdz iet ar lielāku 

noteiktību un prieku. Svētīgais Alvaro 

zināja, ka mums vajag Dieva žēlsirdību, 

mudināja cilvēkus iet pie grēksūdzes 

sakramenta, jo svarīgi ir sajust Dieva 

mīlestību, atklāt, ka vēl ir laiks mīlēt.  

Dievs nekad mūs neatstāj. Viņš ir 

vienmēr mums līdzās. Ikdienas gaida no 

mums jaunu mīlestību. Svētīgais Alvaro 

vēlējās nest Labo Vēsti visiem. Tāpēc 

pēc svētā Hosemarijas nāves kā 

prelatūras Opus Dei ģenerālprezidents, 

viņš devās uz daudzām valstīm, ieviešot 

un nostiprinot evaņģelizācijas projektus, 

sludinot Kristu un Viņa mīlestību. 

Svētīgais Alvaro māca doties pie citiem, 

dalīties ticības dāvanā, paļauties uz 

Dieva žēlsirdību, palīdzēt visiem to 

pieredzēt. 

Kā “Opus Dei” pirmais prelāts no 

1982.gada un bīskaps no 1991.gada 

svētīgais Alvaro līdz pat nāvei 1994.gada 

23. martā atgādināja un tagad kā 

svētīgais māca, kā ikdienas dzīves 

vienkāršībā varam atrast drošu ceļu uz 

svētumu.                                           JKV 

SV. JĒKABA GRĀMATU GALDS 

 Grāmatu galdā ir pieejama 

Benedikta XVI grāmata „Jēzus 

no Nācaretes” 1. sējums. 

Pāvests Benedikts XVI aicina 

mūs labāk iepazīt Jēzus dzīvi.  

 

Oktobrī iznākusi un grāmatu 

galdā ir pieejama jaunā 

gadagrāmata „Katoļu 

Kalendārs 2015” 
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VISPASAULES SVĒTDARĪŠANAS DIENA 

Cilvēku vēsture, Dieva vēsture 
Svētums ir Dieva sapnis. Sapnis par 

svētumu nav paredzēts, lai tajā 

gremdētos, bet lai veidotu cilvēces 

vēsturi uz zemes. Tieši cilvēciskās 

vēstures savijumos Dieva svētums, Viņa 

patiesības un laimes plāns ikvienam 

cilvēkam un visai cilvēcei kopumā veido 

savu ceļu. 

Šajā gadā Vispasaules svētdarīšanas 

dienā mēs tiekam aicināti pievērsties 

cilvēku un Dieva vēstures apceres tēmai. 

Svētie ir dārga dāvana cilvēcei, tie 

iedzīvina sevī visas Dieva patiesības un 

skaistuma iezīmes – tie ir Viņa atspulgs. 

Svētie ir aktuāls un redzams 

apstiprinājums tam, ka Dieva mīlestības 

augstumi nav ilūzija. Viņa mīlestība 

atmirdz ikvienā cilvēku dzīves lappusē, 

ikvienā sievietes un vīrieša vaigā šajā 

laikā, vēsturē. 

Kā raksta Džakvinta: “Kas var 

noliegt Benedikta un viņa mūku devumu 

Eiropas civilizācijai, franciskāņu 

kustības miera veicināšanas darbu, lielo 

svēto, kuri dzīvoja Romā Kontrreformas 

periodā, morāli nesošās aktivitātes, 

Turīnas svēto labdarības un pedagoģisko 

efektivitāti XIX gadsimtā? Svētā 

klātbūtne ap sevi koncentrē un veicina  

sevi aktivitāti; citi seko viņa pēdās.” 

(„Mīlestība ir revolūcija”). 

Dievs, kura apredzībā ir vēsture, aicina 

mūs veidot to kopā Viņu. Šo apziņu  

nepieciešams no jauna un fundamentāli 

atjaunot katra kristieša dzīvē un misijā; 

Vispasaules svētdarīšanas dienas tēma 

dod mums iespēju, jo, kā atkārto 

Benedikts XVI, “arī mēs varam būt 

kārdināti reducēt ticības dzīvi līdz 

vienkāršam jūtu jautājumam, tā novājinot 

savu spēku, iedvesmot konsekventu 

pasaules skatījumu un stingri noteiktu 

dialogu ar daudziem citiem skatījumiem, 

kas konkurē, lai iekarotu mūsu laikabiedru 

prātus un sirdis” (19.07.2008.g. homīlija). 

Dieva Atklāšanās vēsture, kurā Viņš veido 

dialoga attiecības ar cilvēku, piešķir jaunu 

jēgu visam cilvēciskajam ceļam. Vēsture 

nav vienkārši gadsimtu, gadu, dienu 

virkne, bet ir Dieva klātbūtnes laiks, kas 

tai piešķir pilnīgu nozīmi un atver jaunai 

un pamatīgai cerībai. (12.12.2012.g. 

audience).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirella Skalija,  

         Apustuliskā Oblāte Pro Sanctitate 

Kustība Pro Sanctitate aicina Tevi 

Sv. Jēkaba katedrālē: 

26.oktobrī, svētdien 

Lūgsimies par draudzes svētumu 

18.00 Rožukronis 

18.30 Sv. Mise (Pro Sanctitate ansamblis) 

Pēc Sv.Mises uzvedums Carlo Acutis 

“Euharistija – mans ceļš uz debesīm” 

(autors Laura Ivanova).  

(Koferis – Mazā Pils iela 2, Svētdienas 

skolas telpās) 

31.oktobrī, piektdien 

Lūgsimies par pasaules svētumu 

17.00 Adorācija (Pro Sanctitate ansamblis) 

18.00 Sv. Mise (Pro Sanctitate ansamblis) 
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Apvienība „Laulāto Tikšanās”  

organizē ikmēneša tikšanās 

laulātiem pāriem, kuri bijuši 

„Laulāto Tikšanās” 

rekolekcijās vai piedalījušies 

saderināto vakaros. 

Esiet mīļi gaidīti pievienoties mums, 

lai kopā izdzīvotu dialoga dāvanu, dalītos, 

liecinātu, stiprinātu viens otru Dieva dotajā 

aicinājumā, kopā lūgtos un augtu! 

Tikšanās notiek katra mēneša otrajā 

trešdienā plkst. 18:30 Sv. Jēkaba 

katedrāles Svētdienas skolas telpās M.Pils 

ielā 2. 

Sīkāku informāciju varat uzzināt 

zvanot Aigaram (29902218) un Regīnai 

(26827579) Brikmaņiem.  

Informācija par apvienību “Laulāto 

Tikšanās” www.laulatiem.lv. 

 

 

 

Redakcijas adrese: 

M. Pils 2, Rīga, 

LV-1050, LATVIJA 

Tālr.: 67224314, fakss: 67220060 

E-pasts: vestnesitis@inbox.lv 

Redkolēģija: 

Atbildīgais: pr. P. Kļaviņš 

Datorsalikums: Lūcija 

Metiens: 1000 eks. 

Sestdien, 25. oktobrī plkst. 16.00  

Sv. Jēkaba katedrāles Svētdienas 

skolas telpās 

TIKŠANĀS AR ŠĶIRTAJIEM 

Jautājumus / komentārus var iesūtīt 

labakaikopibai@inbox.lv 

 

ATSAUCIETIES! 

Tos, kuri piedalījās bīskapa Vaivoda 

ingresā katedrālē 1964. g. 8. decembrī, 

lūdzam zvanīt uz tālr. 29874597, lai 

dalītos atmiņās par šo zīmīgo 

notikumu. Paldies! 

Katru otrdienu Svētdienas skolas 

telpās (Antona zālē) katedrāles  

„Sv. Jāzepa” vīru grupas tikšanās 

plkst. 19.00.  

Kontaktinformācija – Atis, 

29708705. 

 

 

 

 

31.oktobrī  

plkst. 19.30  

Sv. Jēkaba 

katedrālē skanēs 

Latviešu psalmu 

dziedājumi 

Guntara Prāņa 

vadībā. 
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