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JAUNS DIAKONS RĪGAS ARHIDIECĒZEI 

Tanīs dienās, mācekļu skaitam pieaugot, hellēnistu starpā 
radās kurnēšana pret ebrejiem, ka viņu atraitnes dienišķajā 
apkalpošanā paliekot neievērotas. Tie divpadsmit saaicināja visus 
mācekļus un sacīja: "Nav pareizi, ka mēs, kalpodami pie galda, 
atstājam novārtā Dieva vārdu. Tāpēc, brāļi, izredziet no sava vidus 
septiņus vīrus, kam laba slava, Svētā Gara un gudrības pilnus, kam 
mēs varētu šo pienākumu uzticēt; bet mēs gribam arī turpmāk 
Dievu lūgt un kalpot ar vārdu." Šie vārdi patika visai draudzei, un 
viņi izredzēja Stefanu, vīru, ticības un Svētā Gara pilnu, un Filipu, 
Prohoru, Nikanoru, Timonu, Parmenu un Nikolaju, Antiohijas 
prosēlitu, un veda tos apustuļu priekšā; tie, Dievu pielūgdami, uzlika 
viņiem rokas. Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits 
Jeruzālemē stipri pieauga. (Apd 6, 1-7) 

 
7.jūnijā, pl. 18.30 Rīgas Sv. Jēkaba 
katedrālē Kristus Vissvētās Miesas 
un Asins svētkos Sv. Misē diakona 
svētības saņēma Rīgas Garīgā 
semināra (RGS) audzēknis Renārs 
Birkovs. Šis ir īpaši skaists notikums 
Rīgas arhidiecēzē, kur pēdējo reizi 
diakona ordinācija notika pirms 
četriem gadiem.  

 
DIAKONA UZDEVUMI: 

• Diakonam ir jāpalīdz bīskapam 
un priesteriem dievišķo noslēpumu svinēšanā, īpaši Euharistijas 
svinēšanā un tās izdalīšanā; asistēt Laulības sakramentā un to 
svētīt, sludināt Evaņģēliju un sprediķot, vadīt bēres, kā arī veltīt sevi 



dažādiem žēlsirdības darbiem. (Katoliskās Baznīcas katehisms 
1570) 
• Kristības sakramenta parastais liturģiskais kalpotājs ir bīskaps 
vai priesteris, bet latīņu Baznīcā - arī diakons. (KBK 1256) 
• Kas attiecas uz diakoniem, tad viņi, "sakramentālās žēlastības 
[..] stiprināti, liturģijas, Vārda un mīlestības 'diakonijā' kalpo Dieva 
tautai vienotībā ar savu bīskapu un viņa prezbitēriju". (KBK 1588) 
• Diakoni ir ordinēti kalpotāji Baznīcas kalpošanas 
pienākumiem; viņi nesaņem ordinēto priesterību, taču ordinācija 
piešķir tiem svarīgus pienākumus Dieva Vārda, dievišķā kulta, 
pastorālās pārvaldes un labdarības kalpošanā; šie uzdevumi viņiem 
jāpilda sava bīskapa pastorālajā uzraudzībā. (KBK 1596) 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
� Šodien pēc sv. Mises 

kamerkora AUSTRUMS 
koncerts, draudzes mājā - 
draudzes evaņģelizācijas 
šūniņu sadraudzība: 
AGAPE, lekcija (pr. Māris), 
liecības, sadraudzība.. 
Visus mīļi aicinām 
piedalīties! 

� Aicinām apmeklēt grāmatu 
galdu – varat iegādāties 
Mieram tuvu un citas labas grāmatas garīgajai attīstībai!  

� Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
� 12. – 16. jūnijs – Vasaras nometne „Ceļojums uz Romu” 

bērniem no 7 līdz 10 gadu vecumam.  
� Aicinām pieteikties mūsu skolas un draudzes 

svētceļojumam Rīga – Zilupe – Aglona (no 7. līdz 
15.augustam).  

  
• Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

• Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko 
kalpošanu: kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises 
intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c

  

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P –  10.30 
O – 10.30 
T –  10.30  
C –  10.30 
P –  10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
       18.00 – 19.00 grēksūdzes 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + 
grēksūdzes 
         11.00 draudzes sv. mise 



 

 


