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 Slavēts Kristus! 

 Brāļi un māsas 

Kristū! Ceru, ka jums 

līdz ar vasaru ir sācies arī 

atvaļinājumu laiks, lai no 

jauna saņemtu spēkus sa-

vu pienākumu un aicinā-

juma pildīšanai. Iespē-

jams, ka šajā laikā bagā-

tīgi izmantosim iespēju 

peldēties vai iegremdē-

ties veselīgajā jūras, upju 

vai ezeru ūdenī. Un var-

būt  pēkšņi  tādos brīžos 

pārdomāsiet, ko tad kris-

tietim nozīmē būt kristī-

tam - tātad būt iegremdētam kristību ūdeņos. Jūlija mēneša 

pirmās svētdienas lasījumā mēs dzirdam jautājumu, ko apustu-

lis sv. Pāvils uzdod kristiešu kopienai. Vai mēs nezinām, ja  

esam kristīti Jēzū Kristū, esam kristīti viņa nāvē? Nedaudz 

tālāk seko apgalvojums, ja mēs esam nomiruši kopā ar Kristu, 

mēs ticam, ka arī dzīvosim kopā ar Viņu (sal. Rom 6, 3;8). 

Ko mēs uzreiz varam ievērot šajā Rakstu vietā? -  To, ka kris-

tības saistās ar nomiršanu un ar dzīvošanu. Tas var likties tik 

paradoksāli, ja uztveram savas kristības automātiski, kā for-
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malitāti, kas jānokārto, tā teikt, - lieta darīta un viss. Domāju, 

ka sv. Pāvils ar saviem jautājumiem provocē mūs dziļākai 

kristību piedzīvošanai. Tas atkal saistās ar peldi vai nomazgā-

šanos, taču kādā īpašā ūdenī. Atcerēsimies, piemēram, ka Ve-

cajā Derībā pati jūra bija nāves simbols - viss nezināmais un 

briesmīgais, kā bangojoši viļņi un vētras.  Liels ūdens dau-

dzums pats par sevi var nest nāvi, bet reizēm taču ūdens dāvā 

visiem dzīvību. Cik tas ir paradoksāli! To var salīdzināt arī ar 

mūsu iegremdēšanos kristību avotos. Grēki, ko piedzīvojam, - 

gan mūsu pašu, gan citu cilvēku grēki, nes mums morālo un 

garīgo nāvi, bet ticība Kristum, Dievam Tēvam, kas mums Vi-

ņu dāvā, līdz ar Svētā Gara izliešanos dāvā dzīvību. Varam 

jautāt, kas tad ir kristību avotā? Pēc savas pieredzes varu no-

saukt trīs - Apustuļu mācība, Evaņģēlija piedzīvošana un sak-

ramentu pieņemšana. 

Novēlu jums visiem šajā laikā bagātīgi atpūsties, piedzīvojot 

arī kristību avotā ieliktās žēlastības! 

Prāvests Krišjānis  

Kristietis raugās debesīs un  

ar abām kājām stāv uz zemes  

 Kristietis dzīvo pasaulē, 

lai sludinātu Jēzu, bet viņa 

skatiens ir pievērsts debesīm, 

lai būtu vienots ar savu Kun-

gu – sacīja pāvests piektdie-

nas rīta Svētajā Misē. Fran-

cisks norādīja, ka Svētie 

Raksti mums piedāvā trīs at-

slēgas vārdus jeb trīs atskai-

tes punktus mūsu ceļā. Tie ir: 

piemiņa, lūgšana un pasaule. 

Pirmais atslēgas vārds ir 

piemiņa. Augšāmcēlies Jēzus 

pavēl saviem mācekļiem iet Vi-

ņam pa priekšu uz Galileju. Tur 

notika viņu pirmā satikšanās ar 

Kristu. Un katram no mums ir 

sava Galileja – atzina Svētais 
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tēvs. Katram no mums ir sava 

vieta, kur Jēzus mums atklā-

jās pirmo reizi, kur mēs Viņu 

satikām, iepazinām un sākām 

Viņam sekot ar prieku un en-

tuziasmu. Pāvests uzsvēra, 

ka, lai mēs būtu labi kristieši, 

mums vienmēr jāpatur prātā 

šī pirmā satikšanās ar Jēzu, kā 

arī nākošās tikšanās. Tieši šī 

piemiņas žēlastība dod mums 

spēku dažādos pārbaudījumu 

brīžos. 

Otrais atslēgas vārds ir 

lūgšana. Kad Jēzus uzkāpj de-

besīs, Viņš neatstāj mūs vie-

nus. Fiziski Viņš ir prom, bet, 

tai pat laikā, Viņš vienmēr ir 

kopā ar mums un aizlūdz par 

mums. Viņš rāda 

Tēvam savas rētas 

– to cenu, kādu 

samaksāja, lai 

mūs atpestītu. Tā-

pēc mums jālūdz 

žēlastība kontem-

plēt debesis, lūg-

šanas žēlastība. 

Saikne ar Jēzu 

lūgšanā ir ļoti svarīga. Jēzus 

mūs uzklausa un ir kopā ar 

mums. 

Trešais atslēgas vārds 

ir pasaule. Jēzus, pirms savas 

uzkāpšanas debesīs, saviem 

mācekļiem saka: “Ejiet un 

māciet visas tautas”. Fran-

cisks paskaidroja, ka kristie-

tim jāiet pasaulē. Tur ir viņa 

vieta. Viņam jāiet, lai sludi-

nātu Jēzus vārdu, lai teiktu 

ļaudīm, ka esam atpestīti, ka 

Viņš atnāca, lai dotu mums 

savu žēlastību un aizvestu 

mūs pie Tēva. 

Lūk, tie ir trīs mūsu 

dzīves atskaites punkti – pie-

miņa jeb Galileja, lūgšana 
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jeb debesis un pasaule jeb 

misija. Mums jālūdz žēlastī-

ba spēt paturēt prātā savu 

pirmo satikšanos ar Jēzu. 

Mums ir jālūdzas, tas ir, mū-

su skatienam jābūt pievēr-

stam debesīm, kur mīt 

Kungs un aizlūdz par mums 

pie sava Tēva. Mums ir jā-

dodas misijā. Pāvests piebil-

da, ka doties misijā nenozī-

mē tikai doties kaut kur tālu 

prom uz ārzemēm. Visiem 

tas nav jādara. “Doties” mi-

sijā nozīmē dzīvot saskaņā 

ar Evaņģēliju un liecināt par 

Jēzu tur, kur mēs atroda-

mies. Runa ir par liecināša-

nu gan ar vārdu, gan arī ar 

savu dzīves piemēru. Ja es 

stāstu citiem par Jēzu, bet 

dzīvoju kā pagāns, tad tas 

nekam neder. Ja, turpretī, 

ņemsim vērā šos trīs atskai-

tes punktus, tad mēs piedzī-

vosim to, cik skaista ir kris-

tīgā dzīve un baudīsim pa-

tiesu prieku. 

 

Noslēgumā, pārfrāzējot 

Jēzus vārdus, pāvests sacīja: 

“Tajā dienā, dienā, kurā jūs 

šādi izdzīvosiet savu kristīgo 

dzīvi, jums viss taps zināms 

un neviens jums neatņems 

jūsu prieku”. Tātad, neviens, 

jo es paturu prātā savu satik-

šanos ar Jēzu, es esmu pārlie-

cināts, ka Jēzus šobrīd ir de-

besīs un aizlūdz par mani, ka 

Viņš ir ar mani, es lūdzos un 

drosmīgi eju, un ar saviem 

vārdiem un dzīves piemēru 

liecinu par augšāmcēlušos un 

dzīvo Kungu. Piemiņa, lūgša-

na un misija. Lai Kungs 

mums dod žēlastību, ka mēs 

izprastu šo kristīgās dzīves 

plānu un priecīgi ietu uz 

priekšu, ietu ar to prieku, ko 

neviens mums nespēs atņemt 

– vēlēja Svētais tēvs. 

 

J. Evertovskis / VR 
26/05/2017  
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Svētceļojums Rīga – Aglona 2017 
  

Svētceļojums uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemša-
nas svētkiem Aglonā no Sv. Alberta baznīcas notiks no 5. līdz 

15.augustam. 

Moto: "Nāc, staigāsim Tā Kunga gaismā!." (Is 2, 5)
Pieteikšanās līdz 30.jūlijam pa tālruni 26160413 (Inese) vai, rak-

stot uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com. 

Nepilngadīgie var doties ceļā tikai kopā ar pieaugušo - kādu no ve-
cākiem. 
Jaunieši 16-17 gadu vecumā var doties ceļā, obligāti uzrādot ie-
sniegumu par to, ka jums vecāki atļauj doties ceļā bez pieaugušā 
uzraudzības! 
Obligāta grupas tikšanās paredzēta svētdien, 30.jūlijā, plkst. 
16.30 draudzes mājā. 
Dalības maksa 55 euro. 
Dalībnieku maksimālais skaits - 50 cilvēki. 

tel:26160413
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3aejiet.maciet%40gmail.com
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Liturģiskais kalendārs 

 

3. jūlijs, pirmdiena – Sv. apus-

tulis Toms, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

 

11. jūlijs, otrdiena – Sv. Bene-

dikts, abats, Eiropas aiz-

bildnis, svētki. Sv. Mises: 

8:00 un 18:00. 

 

22. jūlijs, sestdiena – Sv. Ma-

rija Magdalēna, svētki. 

Sv. Mises: 8:00 un 18:00 

(svētdienas sv. Mise). 

 

23. jūlijs, svētdiena – Rīgas 

Metropolijas dievnamu 

iesvētīšanas gadadiena, 

lieli svētki. Sv. Mises kā 

svētdienās. 

 

25. jūlijs, otrdiena –Sv. apus-

tulis Jēkabs, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

 

2. augusts, trešdiena – Por-

cjunkula, svētki un atlai-

das ticīgajiem, kuri ap-

meklēs dievnamu, pieņe-

mot Sv. Komūniju. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

 

6. augusts, svētdiena – Kunga Pārvei-

došanās, svētki.  

      Sv. Mises kā svētdienā.  

 

9. augusts, trešdiena – Sv. Terēze 

Benedikta no Krusta, jaunava 

un mocekle, Eiropas aizbildne, 

svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 

 

10. augusts, cetur tdiena – Sv. Lau-

rencijs, diakons un moceklis, 

svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 

 

14. augusts, pirmdiena – Sv. bīskaps 

Meinards, Latvijas aizbildnis, 

lieli svētki. Sv. Mises: 8:00 un 

18:00. 

 

15. augusts, otrdiena – Vissv. Jauna-

vas Marijas uzņemšana Debesīs, 

Māras zemes Karaliene un Aiz-

bildne, obligāti svinami lieli svēt-

ki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 

18:00. 

 

24. augusts, cetur tdiena – Sv. apus-

tulis Bartolomejs, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 
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KAPUSVĒTKI  RĪGAS SV. ALBERTA 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ 

2017.GADĀ 
  

 

 

1. jūlijā 
sestdiena 

plkst. 14:00 Piņķu kapos 

  

8. jūlijā 
sestdiena 

plkst. 13:00 Mārupes kapos 

  

  plkst. 15:00 Jaunmārupes Mazcenu 

kapos 

  

22. jūlijā 
sestdiena 

plkst. 13:00 Pleskodāles kapos 

  

29. jūlijā 
 sestdiena 

  

plkst. 13:00 Ziepniekkalna kapos 

  

  

13. augustā 

svētdiena 

plkst. 14:00 

  

           Ķekavas kapos 

27. augustā 
  svētdiena 

plkst. 14:00            Katlakalna kapos 
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI  

Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis  

Teksta salicēja: Marika Lotaņuka 

Teksta korektore: Ruta Vinķele  

Izdevums ir par ziedojumiem! 

ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !  

 

Vissvētākā Sakramenta adorācija: 

Svētdienās: 

Pēc Sv. Mises plkst. 9:00 līdz 18:00  

 

Katra mēneša pirmajā piektdienā:  

Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00  

 

Baznīca atvērta:  

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, 

ceturtdienās:  7:00 – 9:00 un 16:30 – 

18:45; un piektdienās: 7:00 – 9:00 un 

16:30 – 19:00;  

svētdienās: 6:30 – 19:00;  

obligāti svinamo Baznīcas svētku 

dienās: 7:00 – 12:30 un 16:30 – 

19:00.  

Draudzes kontaktinformācija: 

Adrese:  

Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,  

tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76 

Draudzes mājas lapa: 

www.albertadraudze.lv  

Draudzes kancelejas darba laiks:  

no pirmdienas līdz ceturtdienai no 

plkst.  9:00 līdz 12:00 un no 14:00 

līdz 17:00 

piektdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00 

Svētdienās, valsts un obligāti svina-

mo  Baznīcas svētku dienās: slēgta. 

Prāvests:  

Krišjānis Dambergs OFMCap,  

e-pasts: br.krisjanis@gmail.com 

tālr.: 2 677 56 79 

 

Svētās Mises: 

No pirmdienas līdz sestdienai: 

8:00 latviešu valodā 

18:00 latviešu valodā 

Svētdienās: 

8:00 poļu valodā 

9:00 latviešu valodā 

11:00 (Summa) latviešu valodā 

13:00 krievu valodā  

18:00 latviešu valodā  

(ar ģimenēm, jauniešiem un bēr-

niem) 

Obligāti svinamajos Baznīcas svēt-

kos: 

8:00 latviešu valodā 

11:00 (Summa) latviešu valodā 

18:00 latviešu valodā 


