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Viņi pavada savu dzīvi  
uz zemes, taču viņi ir 
debesu pilsoņi

(Vēstule Diognetam 5, 9)



Patriotisma nedēļa neizbēgami liek aizdomāties 
gan par kristīgās kopienas un valsts attiecībām, 
gan par to, kā Latvija ir mūžīgās Tēvijas pirmtēls. 

Daudz labu atziņu par šo tēmu varam smelties Vēstulē 
Diognetam – vienā no senākajiem kristiešu rakstiem:
Kristiešus no citiem ļaudīm neatšķir ne valsts, ne valoda, 
ne paražas, redzi, viņi nedzīvo savās pilsētās, viņi nerunā 
kādā savā īpašā dialektā, tāpat viņiem nav citāds dzīves
veids. Viņu mācību nav radījuši gudru vīru prātojumi, viņi 
neizplata vienkāršu cilvēcisku mācību kā citi. Viņi dzīvo 
gan grieķu, gan svešās pilsētās, kur vien gadījums viņus 
aizvedis. Viņi ievēro vietējās ģērbšanās, ēšanas un citas 
sadzīves tradīcijas. Bet tajā pašā laikā viņi mums demonstrē 
savas pilsonības brīnišķīgās un neapšaubāmi neparastās 
izpausmes. Kristieši dzīvo savās dzimtenēs, bet kā sveš
zemnieki. Kā savas zemes pilsoņi viņi savā starpā dalās it 
visā, bet, kā jau svešzemniekiem, viņiem vienmēr nākas 
ciest. Ikviena sveša zeme viņiem ir dzimtene, un ikviena 
dzimtene – kā sveša zeme. 
Līdzīgi citiem, viņi precas un viņiem dzimst bērni, bet viņi 
neslepkavo savas atvases. [..] Viņi ir miesīgi, bet nedzīvo 
miesai. Viņu dienas paiet uz zemes, bet viņi ir debesu 
pilsoņi. Viņi pilda likumus, bet tie nav viņu dzīves likumi. 
Viņi mīl visus ļaudis, bet viņus visi vajā. Viņus nepazīst un 
nosoda; viņus sūta nāvē, bet viņi atdzimst dzīvībā. Viņi ir 
nabagi, bet daudzus dara bagātus; viņiem visa kā trūkst, bet 
viņi ir ar visu apmie rināti. Viņus nievā, bet viņi caur negodu 
iegūst slavu. Par viņiem runā sliktu, bet viņi tiek taisnoti. 
Viņi tiek izsmieti, bet viņi izsmējējus svētī. Pret viņiem iz
turas ļauni, bet viņi ļaundariem izrāda cieņu. Kad viņi dara 
labu, viņus soda kā ļaundarus; saņemot sodu, viņi priecājas, 
it kā būtu ieguvuši jaunu dzīvību. Jūdaisti viņiem uzbrūk 



1 Pateicamies par to, ka mūsu tautai ir sava valsts, 
ka mēs tajā varam brīvi apliecināt ticību Kristum, 
un lūdzam, lai šodienas sarežģītajā ģeopolitiskajā 
situācijā gan starptautiskie, gan reliģiskie konflikti 
tiek atrisināti mierīgā ceļā.

2 Lūdzamies, lai Alfa kursa un katehēzes dalībnieki, 
piedzīvojuši personisku satikšanos ar Dievu 
un nostiprināti ticībā, kļūst par īstiem Kristus 
mācekļiem un Evaņģēlija lieciniekiem pasaulē, 
īpaši uzticot, Dievs, Tavai apredzībai Alfa kursa 
nedēļas nogales sekmīgu un auglīgu norisi.

kā sveš zemniekiem, un grieķi viņus vajā, tomēr tie, kas  
viņus nīst, nevar izskaidrot, kāpēc. Vienkārši sakot  –  
dvēsele mie sai ir tas pats, kas kristieši – pasaulei. Dvē
sele atrodas visās ķermeņa daļās, un kristieši atrodas 
visās pasaules pilsētās. Dvēsele atrodas miesā, bet nav 
no miesas; kris tieši ir pasaulē, bet nav no pasaules.

DRAUDZES NEDĒĻAS LŪGŠANA

AKTUALITĀTES

Vāka attēls: svecītes pie Rīgas pils 2015. gada 11. novembrī

21. nov. 10:00-14:00 Skolas un draudzes talka 
Pulcēšanās – pagalmā (pēc Svētās Mises). 
Plānotie darbi: lapu grābšana; apkārtnes sakopšana; 
būvgružu savākšana vecā korpusa 2. stāvā; malkas 
šķirošana; nojumes izveidošana; logu mazgāšana.
Vēlams paņemt līdzi logu mazgāšanas līdzekļus un 
grābekļus. Talka noslēgsies ar maltīti skolas ēdnīcā.



DIEVKALPOJUMI

INFORMĀCIJA

Svētdien Vissv. Sakr. adorācija 9:50–10:50, Svētā Mise 11:00 
Pirmdien 
Otrdien 
Trešdien Svētā Mise 8:15 (Laudes 7:50)
Ceturtdien 
Piektdien 
Sestdien Svētā Mise (ar Laudēm) 9:00

Izlīgšanas sakramenta svinēšana notiek svētdienās 9:50-10:50; 
žēlsirdības vakarā katra mēneša pēdējā piektdienā; pārējā laikā – 
pēc pieprasījuma (vēršoties personīgi pie kāda no priesteriem)

Draudzes agape – svētdienās pēc Svētās Mises (Draudzes namā)

Pastāvīgā katehēze (jauniešiem un pieaugušajiem) – svētdienās 
pēc agapes (Draudzes namā)

Labā Gana katehēzes nodarbības (bērniem vecumā no 3 līdz 9+) 
notiek svētdienās Adorācijas laikā (1. daļa) un pēc agapes (2. daļa); 
bērniem, kuri netiek svētdien – ceturtdienās 17:30-19:30; pieteikties 
pie katehētes Ilzes Gulbes (tel. 29 44 74 45); pateicamies vecākiem 
par līdzdalību ar nodarbībām saistīto izdevumu segšanā

Grāmatu galds ir atvērts svētdienās pirms un pēc Svētās Mises 
(telpā lielajā gaitenī, pretī bīskapa Sloskāna muzejam)
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