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GODINĀMAJAM BĪSKAPAM BOĻESLAVAM SLOSKĀNAM – 120 

„Šodien Rīgas Katoļu ģimnāzijai ir svētki,” ar šiem vārdiem ceturtdienas, 

3.oktobra, pēcpusdienā Rīgas Katoļu ģimnāzijas (RKĢ) direktors priesteris 

Māris Ozoliņš sāka svinīgo pasākumu, kura laikā pie skolas tika atklāta 

godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna vārdā nosauktā iela.  Pirms ielas 

atklāšanas RKĢ skolēni bija sarīkojuši koncertu, kurš bija veltīts godināmā 

bīskapa 120 jubilejai. 

Koncerts bija aizkustinošs brīdis. Tā laikā sākumskolas skolēni stāstīja pašu 

sagatavotos stāstus, kurus radīja, iepazīstot dažādus bīskapa B. Sloskāna dzīves 

momentus un viņa atmiņas. Tāpat viņi bija izveidojuši arī zīmējumus, kuri 

ilustrēja stāstus.  Koncertu bagātināja nelieli teatrāli uzvedumi un atmiņu 

lasījumi no B. Sloskāna memuāriem vidusskolēnu izpildījumā, kā arī 

vidusskolnieču Olgas un Megijas sagatavotie muzikālie skaņdarbi. 

Svinīgajā ielas atklāšanas pasākumā piedalījās un uzrunas teica Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs 

Stankevičs, Latvijas vēstnieks pie Svētā Krēsla Einars Semanis un Rīgas Domes Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane. Tāpat pasākumā piedalījās vairāki ārvalstu viesi, 

dažādu kristīgo konfesiju garīdznieki un citi interesenti. 

Pēc ielas atklāšanas viesi devās uz RKĢ ēku, kur arhibīskaps iesvētīja Vajātās Baznīcas mocekļu un 

ticības liecinieku piemiņas istabu. Piemiņas istabā ir izveidoti stendi ar epizodēm no bīskapa B. Sloskāna 

dzīves, kā arī tajā ir iespēja apskatīt viņa fotogrāfijas un personīgās lietas. Tāpat pie sienas ir katoļu, 

pareizticīgās, luterāņu un baptistu baznīcas garīdznieku saraksts. Tie ir garīdznieki, kuri arī padomju 

gados savu dzīvību atdeva ticības dēļ. 

Priesteris Andris Marija Jerumanis, kurš ir viens no muzeja idejas autoriem, pastāstīja, ka muzeja vieta 

nav izvēlēta nejauši, jo skolas ēkā Latvijas brīvvalsts gados bija garīgais seminārs, kurā bīskaps bija 

strādājis un audzināja Latvijas inteliģenci. Turklāt šodien šeit ir skola, un bērni ir tie, kuriem 

nepieciešams šis vēstījums un vērtības, jo muzejs ne tikai liecina par pagātni, bet arī parāda ceļu uz 

nākotni. 

Muzejā ir daudz simbolisku lietu, piemēram, logi ar restēm, kas simbolizē bīskapa piedzīvoto nebrīvi, 

baļķis ar naglām un āķiem, kas simbolizē cilvēku darbu nometnēs, kā arī viņu ciešanas. Bet tai pat laikā 

koks arī norāda uz dzīvību, jo caur krusta koku mēs saņēmām pestīšanu. Tāpat muzejā ir ķieģeļu siena, 

kas atgādina par Solovku klosteri. Tā bija viena no svētākajām pareizticīgo vietām, bet vēlāk kļuva par 

nāves un moku vietu daudziem ieslodzītajiem boļševiku revolūcijas un padomju gados. 

Pasākuma noslēgumā bija ekumenisks dievkalpojums RKĢ kapelā, kurā piedalījās evaņģēliski luteriskās, 

pareizticīgās un baptistu baznīcas pārstāvji. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis 

Vanags aicināja, lai B. Sloskāna iela kļūst par meditācijas ceļu, pa kuru staigāt un kļūt tuvāk Kristum. 
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Ekumeniskā dievkalpojuma laikā klātesošos uzrunāja arī bīskapa B. Sloskāna audzēknis bīskaps Antons 

Justs. Viņš atceras savu skolotāju kā spēcīgu lūgšanu cilvēku, kuram nebija „naida sēklas pret saviem 

mocītājiem”, kurš ar lielu mīlestību svinēja ikdienas Svēto Misi un pacietībā spēja pamācīt savu 

audzēkņus. Tāpat viņš pieminēja B. Sloskāna nerimstošo cerību, ka reiz Latvija būs brīva valsts. „ Mums 

šodien līdzīgi kā bīskapam jācer, ka Latvija piedzīvos ziedu laikus,” savas uzrunas noslēgumā aicināja 

bīskaps A.Justs. 

Paldies visiem, kas atnāca un piedalījās! 

Ilze Mežniece 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Šodien pēc sv. Mises Draudzes 
evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo 
tikšanās. 

 Šodien plkst. 16.30 sv. Jāzepa Romas 
Katoļu draudzē Abata Bernharda 
Nābera OSB lekcija „Benediktīniešu 
garīgums” un grāmatas „Sv. 
Benedikta regula” prezentācija. 

 18.oktobrī RKĢ skolēni aicina uz 
nakts slavēšanu, kas notiks kapelā 
no plkst. 21.00 līdz 06.00. 

 Pirmā sv. Komūnija mūsu draudzē ir 
paredzēta 18.05.2014. Svētdienas 
skolu vada mūsu katehēte Ruta 
Dzilna. Varat pieteikt savus bērnus.  

 Labā Gana katehēzes vada katehēte Ilze Terēze Gulbe. Nodarbības notiek 
svētdienās: bērniem no 6 līdz 9 gadiem plkst. 9.30; bērniem no 3 līdz 6 
gadiem no plkst. 12.30. Sirsnīgi aicināti pieteikt savus bērnus!  

 Kustība Laulāto tikšanās piedāvā rekolekcijas laulātiem pāriem 25.-27. 
oktobrim Sarkaņos.  

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Paldies par jūsu ziedojumiem! 

 
RKĢ 

 14.oktobrī – Ģēniju nedēļa 
 17.oktobrī – Vecāku diena 

 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; 18.00 slavēšana 
        18.30; 19.00 katehēze 
O – 10.30   
T – 10.30 – 1.-4. kl. 
C – 10.30 – 5.-8. kl. 
P –  10.30 – 9.-12.kl. 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ 
grēksūdzes 
        11:00   draudzes sv. Mise 

http://www.catholic.lv/

