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Iestiprināšanas sakramentā mēs tiekam bagātināti ar Svētā Gara spēku, ko jau esam 
saņēmuši gan kristībās, gan Euharistijā. Mēs tiekam pilnīgāk saistīti ar Baznīcu un no 
mums, kā īstiem Kristus lieciniekiem tiek stingrāk prasīts izplatīt un aizstāvēt savu 

ticību ar vārdiem un darbiem. 
Jau Vecajā Derībā tiek apsolīts Kunga Gars pār gaidāmo Mesiju. Svētais Gars, kas 

nolaidās pār Jēzu kristību brīdī Jordanā bija zīme, ka Viņš ir Mesija - Glābējs. 
Kopš Baznīcas pirmsākumiem apustuļi, izpildot Kristus gribu, ar roku uzlikšanu 

jaunkristītajiem nodeva Svētā Gara dāvanu.Šis sakraments Baznīcā nepārtraukti nodod 
tālāk Vasarsvētku žēlastību.

Lai labāk izceltu Svētā Gara dāvanas nozīmi, roku uzlikšanai pievienoja svaidīšanu ar 
smaržīgo eļļu (hrizmu). Šī svaidīšana atklāj vārda “kristietis” nozīmi. Svaidīšanai bibliskajā 
un antīkajā simbolikā ir daudz nozīmju - eļļa ir pārpilnības, prieka zīme; tā šķīstī un dara 
vingru, tā ir izdziedināšanas zīme, tā piešķir skaistuma, veselības un spēka mirdzumu. Ar 
šo svaidījumu iestiprināmais saņem Svētā Gara “zīmi”, zīmogu. Zīmogs ir personas simbols, 
viņas autoritātes zīme.

Romas ritā iestiprināšanas sakramentu dod bīskaps (ārkārtas gadījumā arī priesteris). 
Tās laikā bīskaps izstiepj rokas pār visiem iestiprināmajiem kopā - tas ir žests, kas kopš 
apustuļu laikiem ir Svētā Gara dāvanas zīme. Un tad bīskaps piesauc Svēto Garu, lūdzot Tam 
nonākt pār iestiprināmajiem. Tad seko pats būtiskākais - ar Svēto hrizmu tiek svaidīta piere, 
uzliekot rokas un izrunājot sekojošos vārdus: “Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi” (lat. Accipe 
signaculum doni Spiritus Sancti).

Iestiprināšanas sakramentu var saņemt tikai vienu reizi. Ikvienam, kas vēl nav iestiprināts, 
šis sakraments ir jāsaņem, jo bez iestiprināšanas un Euharistijas kristība ir spēkā esoša un 
iedarbīga, taču ievadīšana kristīgajā dzīvē paliek nepabeigta.

Iestiprināšanas 
sakraments



Ir svarīgi, lai draudze pienācīgi sagatavotu iestiprināmos - kandidātiem ir jāuzsver to 
vienība ar Kristu, lielāka draudzība un dzīvākas attiecības ar Svēto Garu.

Pirms iestiprināšanas kandidātam ir jābūt žēlastības stāvoklī - ir jāsaņem gandarīšanas 
sakraments, lai tas tiktu sagatavots saņemt Svētā Gara dāvanu. Ir labi, ja iestiprināšanas 
krusttēvs vai krustmāte ir tie paši, kas kristībās.

Iestiprināšanas sakraments:
dara dziļāku mūsu saikni ar Dievu;
ciešāk mūs vieno ar Kristu;
vairo mūsos Svētā Gara dāvanas;
dara pilnīgāku mūsu saikni ar Baznīcu;
piešķir mums īpašu Svētā Gara spēku, lai mēs spētu izplatīt un aizstāvēt ticību, un nekad 

no tās nekaunētos.
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slavēšana 18:00
18:30 sv.Mise
katehēze 19:15

sv.Mise 10:30

sv.Mise 10:30

sv.Mise 10:30

sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00

sv.Mise 9:00 ar laudēm

adorācija 9:30-10:50
draudzes sv.Mise 11:00
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> 25.maijā šī gada katehēzes kursa noslēgums: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. 

Mise, plkst. 19.15 – svinīga katehēze, diplomi

> 27.maijā plkst. 19.00 katehēze Alfa kursa beidzējiem

> 5.jūnijā Baznīcu nakts ietvaros mūsu draudzē adorācija līdz plkst.19.30, Koncerts kapelā 

plkst. 20.00

> 10.jūnijā plkst. 19.00 Alfas kursa dalībnieku tikšanās – agape (groziņi), filma, diskusijas..

> 14.jūnijā draudzes svētki, ieskaņas vasaras brīvdienās un svētceļojumu gaidās. 

> Aicinām piedalīties draudzes svētceļojumā uz Itāliju no 24.oktobra līdz 2.novembrim! 

Svētceļojuma laikā Itālijā apmeklēsim Paduju, Ravennu, Loreto, Asīzi,  lielāko bedediktīniešu 

klosteri Montecassino, Romu un Vatikānu, atpakaļceļā Vičensu. Ceļā uz Itāliju apskatīsim arī 

Čenstohovu un Krakovu Polijā.

Ceļojuma garīgais vadītājs – priesteris. Pieteikties un vairāk informāciju varat uzzināt – Uldis 

Bokšs, tel. 26656515. e-pasts: uldis.bokss@gmail.com.

Lai ceļojums izdodos, nepieciešams laicīgi pieteikties 40 cilvēkiem. 1. iemaksa – 100 EUR līdz 

15.06.15. 2. Iemaksa – 150 EUR līdz 01.08.15. Ceļojuma kopējās izmaksas ir plānotas 450 EUR. 

Ceļojums ar MB 2013.gada autobusu.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!


