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Kristus augšāmcēlies!
Patiesi augšāmcēlies! Tā mēs īsi
atbildam Lieldienu rīta agrumā.
Pat ja nesaprotam šī teikuma
svarīgumu un svinīgumu, jo neesam īsti pamodušies un atkārtojam to pēc citiem, un varbūt
neesam piedzīvojuši savā dzīvē.
Svarīgākā ir apslēptā teikuma
daļa, kura ir palikusi nepateikta
iepriekš: Viņš -Jēzus no Nācaretes ir Kristus - Mesija, jo ir uzvarējis mūsu nāvi un grēku, piesitot to pie krusta koka! Un ko
mēs dzirdam Lieldienu Vigīlijas
Svētajā Misē? “Domājiet par to,
kas ir augšā, nevis par to, kas virs zemes! Jūs taču esat miruši
un jūsu dzīve ir ar Kristu apslēpta Dievā”. (Kol 3, 2-3) Šis
Apustuļa Pāvila aicinājums parāda arī mūsdienu kristietim
tā dzīves fundamentālo jēgu. Ja mēs ar Kristu esam augšāmcēlušies, tas ir, piedzīvojuši viņa uzvaru pār mūsu grēku,
tad mūsu dzīve ir apslēpta un pat citiem līdz galam nesaprotama. Bet kāda tam jēga, jūs varat jautāt, ka mani nesaprot?
Jēga ir ne tanī, ka tevi kāds galīgi nesaprot vai pat nepie-

ņem, bet tanī, ka līdz ar Kristu tu iegūsti sev jaunu, nedzirdētu statusu. Kādu? - Pieņemtā Dieva dēla, meitas statusu
Jēzū Kristū. Tāpēc atgriešanās no grēkiem, cīņa ar ļauno, ar
miesu un tās kārībām vēl nav pabeigta, kamēr mēs kalpojam pasaulei un meklējam tās atzinību savai rīcībai.
Lai priecīgi un Kristus klātbūtnes apmirdzēti Lieldienu svētki!
pr. Krišjānis

Dzīvs
Gregors Kramers SJ

Jūs zināt par Jēzu no Nācaretes, kuru Dievs svaidīja ar
Svēto Garu un spēku. Viņu nonāvēja, piesitot krustā. Dievs
Viņu uzmodināja trešajā dienā
un atļāva Viņam parādīties. Ne
visai tautai, bet Dieva izredzētajiem lieciniekiem.
Mēs zinām par Jēzu no
Nācaretes. Mēs nevaram atkārtot Pētera vārdus Kajafas pagalmā: “Es nepazīstu šo cilvēku.” Mēs pārāk labi Viņu pazīstam. Mēs pārāk daudz esam piedzīvojuši Jēzu savā dzīvē. Mēs
zinām, kas Viņš ir. Un šodien
Dievs nostājas mūsu priekšā un
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ļauj mums ieraudzīt Jēzu, Kurš ir
Augšāmcēlies. Viņš neatklājas visiem. Viņš atklājas tiem, kuriem
grib.
Tas, ka mēs šodien esam šeit,
ir pierādījums tam, ka Viņš grib
mums parādīties. Pirmām kārtām
būsim pateicīgi, jo Dievs realizē
mūsos savu vārdu. Dievs ir ar
mums. Dievs mūs mīl. Dievs mūs
dzird. Dievs nāk pie mums ar palīdzību. Vai tas ir kārtējais lozungu
saraksts? Nē, tie ir fakti. Piektdien
Dievs no vārdiem ķērās pie darbiem. Nepietika ar to, ka Viņš kļuva viens no mums. Nepietika ar to,
ka Viņš atstāja sevi kā barību, ka
nomazgāja kājas. Viņš atļauj piesist sevi pie krusta ar cilvēku ro-

kām, kuri neapzinās, ko viņi dara.
Viņš mirst. Tik
tiešām,
reāli
mirst. Viņš vairs
neko
nerunā,
Viņš vairs nepārliecina mūs par
savu mīlestību ar
vārdiem.
Viņš
vienkārši mirst. Viņš vienkārši
pārstāj dzīvot. Dievs, dzīvības
devējs, nomirst.
Lieldienu naktī viss kļūst
jauns. Tas, Kuru mēs piesitām
pie krusta, ceļas augšā.
Kāpēc vajadzēja Ceturtdienu, Piektdienu un Sestdienu?
Trīs dienas – tik atšķirīgas un tik
dramatiskas. Dienas, kad cilvēks,
kurš neko nesaprot, nogalina
Dievu. Bet Dievs, Kurš saprot
vairāk, atļauj sevi nogalināt.
Priekš kam visa šī drāma? Pāvils
dod mums atbildi. Mums jāmirst
kopā ar Jēzu. Mums jāiegremdē
Viņa brūcēs, nāvē un kapā to,
kas mums sāp, kas mūs grauj,
kas ir mūsu ikdienas ciešanas.

Jēzus nenomirst joka pēc, taisot
izrādi cilvēka priekšā. Viņa vislielākā vēlme ir būt vienam no mums
līdz galam. Lai vēl vairāk mūs iemīlētu. Šīm trim dienām nebūtu
jēgas, ja nebūtu šīs Nakts. Neviens
nezina, kā, bet Jēzus pieceļas no
mirušajiem un izkāpj no kapa. Runa nav par to, lai mēs spriestu, kā
tas norisinājās fiziski. Runa ir par
to, lai mēs pieņemtu to ar sirdi, kā
to izdarīja svētdienas Evaņģēlija varoņi.
Augšāmcelšanās neatbrīvoja
viņus no šaubām un vecās domāšanas. Tomēr tā deva viņiem kaut
kādu tādu pozitīvu nemieru, kas
lika viņiem meklēt Jēzu. Augšāmcelšanās diena sievietēm un mā3

cekļiem bija piepildīta ar lielu
spriedzi un izbrīnu. Mācekļi,
kuri ir nomocīti ar pēdējo dienu
notikumiem, tiek pakļauti kārtējam pārbaudījumam. Nav Ķermeņa. Sievietes krīt panikā.
Turklāt viņas apgalvo, ka Viņš
ir Augšāmcēlies. Viņi – līdzīgi
kā mēs – varēja tikai ieticēt. Viņa Augšāmcelšanās nav kaut
kāds lēts mierinājums. Viņa
Augšāmcelšanās ir mūsu cerība,
ka tajā, kas ir mūsu nāve, mēs
spēsim arī piecelties. Pazīstot
Dievu, varu teikt, ka tas neizskatīsies tā, kā mēs to iedomājamies tagad.
Tātad, ilgosimies pēc tā,
kas ir augšā. Pēc Jēzus. Ne pēc
Jēzus karikatūras, ne pēc Lieldienu nakts karikatūras, bet pēc
patiesā Dieva, kurš mūs mīl,
kurš pats piedzīvoja bailes un
nāvi, kurš pāriet pie Dzīvības.
Ilgosimies pēc tā, kas ir dievišķa
spriedze, kas neļauj mums gulēt
uz lauriem, bet gan liek iet tālāk
un sludināt visiem, ka JĒZUS
IR DZĪVS. Taču sludināt reāli.
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Ar vārdiem un darbiem. Par spīti
savām bailēm. Viņa Augšāmcelšanās liecina par to, ka manā un Tavā
dzīvē nav vietas, kur nevar atgriezties dzīvība. Beidz baidīties, beidz
skatīties uz sevi, savām bailēm,
ierobežojumiem un grēkiem. Skaties uz To, Kurš ir Augšāmcēlies.
Āmen.
Un vēl. Izkāp no kapa, jo savādāk sāksi smirdēt. Tagad tiešām:
Āmen.
Avots: „Żyje”,
kramer.blog.deon.pl
Foto: afonru.ru
Tulkoja: Marks Jermaks

Senioru Alfa
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Draudzes aktivitātes
JĒZUS ADORĀCIJA
Katru svētdienu mūsu draudzē
notiek Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija pēc Sv. Mises
plkst. 9:00 līdz 18:00. Aicinu uz
klusu lūgšanu dienas laikā. Laikā no plkst. 10.00 - 11.00 ir paredzēts dziedāt Stundu dziesmiņas Dievmātes godam, lūgties 1
Rožukroņa daļu un dziedāt
dziesmas Jēzus un Marijas godam.

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
Otrdienās:
30 min. pēc Sv. Mises 18:00

Sv. Mise par DVĒSEĻU DĀRZA mirušo bērnu ģimenēm. Tuvākie aizlūgumi –20. aprīlī un
18.maijā plkst. 18:00.
Aicinām uz kopīgu lūgšanu Vissvētākā Altāra Sakramenta
priekšā par tiem, kas ilgstoši
slimo - cieš no fiziskām un garīgām sāpēm. Lūgšana notiks š.g.
21. aprīlī un 19.maijā mūsu
draudzē pēc vakara Sv. Mises
plkst. 18:00.

Baznīca atvērta:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās: 7:00 – 9:00 un 16:30 – 18:45;
otrdienās un piektdienās:
7:00 – 9:00 un 16:30 – 19:15;
svētdienās: 6:30 – 19:00;
obligāti svinamo Baznīcas svētku
dienās: 7:00 – 12:30 un 16:30 –
19:00.

Draudzes kontaktinformācija: Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,
tālr.: 67613630; mob.: 27074676 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 svinamo Baznīcas svētku dienās: slēgta.
Prāvests: Krišjānis Dambergs OFMCap,
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com; tālr.: 2 677 56 79
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Liturģiskais kalendārs
28. marts, Lieldienu oktāvas pirmdiena, Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00
un 18:00.
3. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv. Mises: 8:00 (poļu val.),
9:00, 11:00 (tiks pieņemti pieaugušo kristīgās iniciācijas sakramenti), 13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem, bērniem un ģimenēm).
4. aprīlis, pir mdiena – Kunga pasludināšana, lieli svētki.
Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00 un 18:00.
17. aprīlis, Labā Gana svētdiena. Sv. Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00,
11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem, bērniem un ģimenēm).
25. aprīlis, pir mdiena – Sv. evaņģēlists Marks, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
29. aprīlis, piektdiena – Sv. Katrīna no Sjēnas, jaunava, Baznīcas
doktore un Eiropas aizbildne, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
3. maijs, otr diena – Sv. Apustuļi Filips un Jēkabs, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
5. maijs, cetur tdiena – Kunga Debeskāpšana, lieli svētki.
Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00.
14.maijs, sestdiena – Sv. Apustulis Matejs, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
15.maijs, svētdiena – Svētā Gara nosūtīšana, lieli svētki. Sv. Mises:
8:00 (poļu val.), 9:00, 11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00
(jauniešiem, bērniem un ģimenēm). Noslēdzas Lieldienu laiks.
16.maijs, pir mdiena – Vissvētākā Jaunava Marija, Baznīcas Māte,
svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
Maija mēnesī dievkalpojumi
Vissvētākās Jaunavas Marijas godam notiks:
no pirmdienas līdz piektdienai – pēc vakar a Sv. Mises - plkst. 18:00,
sestdienās – pēc Sv. Mises plkst. 8:00, svētdienās – pēc Sv. Mises
plkst. 9:00.
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LIELĀ NEDĒĻA
24. marts, Lielā Ceturtdiena – Sv. Jēkaba katedrālē no rīta plkst.
10:00 tiek celebrēta Hrizmas Svētā Mise ar arhibīskapa Zbigņeva
Stankeviča dalību un priesteriem no Rīgas Arhidiecēzes.
Noslēdzas Lielā Gavēņa laiks.
Aicinām ticīgos piedalīties Trīs Svēto Dienu dievkalpojumos. Lūgums
pieņemt Gandarīšanas sakramentu līdz Lielās Piektdienas dievkalpojumam, jo laiks līdz Lieldienu Vigīlijas Sv. Misei nav piemērots sakramentu
pieņemšanai.

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA LIELDIENĀS
TRĪS SVĒTO DIENU UN KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS
SVĒTKU LAIKĀ
24. marts, K unga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena, Sv. Mise būs tikai
plkst. 18:00. Lielajā Cetur tdienā par V isusvēto Sak ram entu...
(Tantum ergo...) dievbijīgu nodziedāšanu - pilnas atlaidas.
25. marts, Lielā Piektdiena - K unga Ciešanu un Nāves piemiņas diena. Baznīca atvērta sākot no plkst. 11.00; par Kristus Krusta adorāciju – pilnas atlaidas; šajā dienā gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
Kunga Ciešanu liturģija plkst. 15:00.
26. marts, Lielā Sestdiena – Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana no
plkst. 9:00 līdz 17:00 katras stundas sākumā. Šajā dienā ticīgie tiek aicināti pie Kunga kapa apcerēt Kristus Ciešanas un Nāvi (saskaņā ar Bīskapu Konferences lēmumu atturība no gaļas ēdieniem – līdz vigīlijas
dievkalpojumam).

LIELDIENAS

Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlijas Sv. Mise plkst. 18:00.
Šajā dievkalpojumā par kristības solījumu atjaunošanu – pilnas atlaidas.
Ticīgajiem jāņem līdzi sveces, kuras tiks iedegtas no svētītās uguns.
27. marts, svētdiena - Kunga Augšāmcelšanās diena.
Rezurekcijas procesija plkst. 8:00 un svinību Sv. Mise;
Sv. Mises arī plkst. 11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (bērniem un
ģimenēm).
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