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Slavēts Kristus!
Brāļi un māsas Kristū!
Novembra mēnesī mēs svinēsim Visu Svēto dienu, visu
ticīgo mirušo piemiņas dienu,
mūsu Kunga Jēzus Kristus,
Vispasaules Karaļa svētkus –
liturģiskā gada noslēgumu un
Adventa sākšanos. Šo svētku

ietvarā svinam arī
valsts neatkarības dienu 18. novembrī, par
ko pateicamies labajam Dievam. Katram
no mums ir par ko pateikties Dievam, pat ja
mēs uzreiz to neredzam, esam izniekojuši
kādas no Dieva dotajām dāvanām vai neesam sapratuši Viņa plānu attiecībā uz mūsu
dzīvi. 20. novembra
svētdienā mēs Evaņģēlija lasījumā dzirdēsim par
Kristu, kas atrodas uz mūsu
grēku un ciešanu krusta,
un par apkārt stāvošo cilvēku
dažādajām reakcijām uz to,
kas notiek. Pat tad, kad atrodamies Kristum ļoti tuvu, varētu teikt, blakus, ne vienmēr
šī pieredze izsauc mūsos po-

zitīvu skatījumu uz savu vai
Viņa dzīvi. Bībeliskais skatījums aicina lūkoties uz Krustu tā, kā apustulis Jānis, - to
pārdomājot, kā sievietes, kas
raudāja par notiekošo, vai kā
ļaundaris, kas nenolādēja
Dievu par savu likteni, bet,
kurš uzlūkojot Kristu, redzēja ko vairāk: ,,Mums tas ir
taisnīgi, jo mēs saņemam to,
ko esam pelnījuši par saviem
darbiem! Bet Viņš nekā ļauna nav darījis!” Tad, kad
dzirdam svētā Evaņģēlija
vārdus, mēs vienmēr varam saprast, ka tas attiecas
arī uz mūsu dzīvi! Un varam teikt Jēzum, kurš vien-

mēr vēlas to dzirdēt: ,,Jēzu,
piemini mani, kad ieiesi savā
valstībā!” Vēlēties šo valstību - tas nenozīmē tikai nākotni. Jēzus valstība sākas
šodien, kad izvēlamies Viņu
un Dievu Tēvu. Svētais Gars
var to apliecināt, kad sakām
sevī: Nāc, Kungs Jēzu! Un
Viņš nāk savā lēnprātībā, lai
kalpotu, nevis lai valdītu.
Lai Dievs jūs svētī un sargā
labu attiecību veidošanā, kas
palīdz kalpot nevis izmantot!
Prāvests Krišjānis

Iekšēji brīvs cilvēks nemēģina
izrādīties vai izlikties
Otrdienas, 11. oktobra, Svētās
Mises homīlijā pāvests aicināja
ticīgos sargāties no izrādīšanās un
izlikšanās, un iet pazemības ceļu.
Jēzus grib, lai mēs, darot labu, iz-

kristīgā brīvība, un kāds ir īstās reliģijas ceļš.
Kristīgās brīvības avots ir
nevis mūsu darbi, bet pats Jēzus –
atgādināja Francisks Svēta Jāņa

turētos pazemīgi, nemēģinātu izrādīties vai izlikties, ka kaut ko darām. Svētais tēvs norādīja, kas ir

XXIII liturģiskās piemiņas dienā.
Par kristīgo brīvību runā apustulis
Pāvils vēstulē galatiešiem (sal. 5, 1-
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6). Savukārt Lūkasa evaņģēlijā lasām, ka Jēzus pārmet
farizejiem viņu koncentrēšanos uz ārieni un viņu liekulību (sal. Lk 11, 37-41). Farizejam, kurš ielūdza Jēzu pie
sevis pusdienās un brīnījās,
ka Viņš pirms pusdienām
nemazgājās, Kungs aizrādīja
pārāk lielo koncentrēšanos uz
ārieni un ticības pašas būtības
atstāšanu novārtā. „Jūs, farizeji,
tīrāt biķera un bļodas ārpusi, bet
jūsu iekšiene ir laupīšanu un nekrietnības pilna”. Francisks atzina,
ka Jēzus to daudzreiz atgādināja
šiem ļaudīm. ‘Jūsu iekšiene ir
nekrietnības pilna, jums pietrūkst
taisnīguma, jūs neesat brīvi. Jūs
esat vergi, jo atmetat taisnīgumu,
kas ir no Dieva, taisnīgumu, ko
mums deva Jēzus’.
Kādā citā Svēto Rakstu
vietā Jēzus prasa, lai mēs lūgtos,
bet neizrādītos, ka lūdzamies.
Viņš aicina iet pazemības ceļu.
Galvenā lieta ir brīvība, kuras
avots ir atpestīšanas darbs un mīlestība. Kad cilvēks ir iekšēji

brīvs, viņš nemēģina izlikties un
izrādīties, ka dara labu. Īstas reliģijas ceļš ir tas pats, ko gāja Jēzus,
proti, pazemības un pazemošanas
ceļš. Jēzus pazemojās, Viņš iztukšoja sevi. Pāvests uzsvēra, ka tas ir
vienīgais ceļš, lai mēs atbrīvotos
no sava egoisma, iekārēm, augstprātības, tukšas izrādīšanās un pasaulīguma gara. Francisks aicināja
lūgties, lai mēs nebūtu liekulīgi
kristieši. Kad darām labu, mums to
jādara pazemīgi. Ja nedarām to pazemīgi, tad tam nav labuma, jo tādā gadījumā tas labais nāk no sevis, no saviem drošības cietokšņiem, bet ne no Jēzus. Līdz ar to,
tas nekalpo pestīšanai. Savukārt
pestīšanas ceļš ir pazemības un pazemošanas ceļš.
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Svētais tēvs atgādināja, ka
pazemību nekad nevar iemantot
bez pazemošanām. Šo ceļu gāja
pats Jēzus, kurš tika pazemots pie
krusta. Mums jāseko Jēzus pēdās,
darot labu pazemīgi, klusi un negaidot atlīdzību, tāpat kā bez atlī-

brīvību. Lūgsim, lai Kungs mums
palīdz nosargāt šo iekšējo brīvību
– mudināja pāvests.
J. Evertovskis / VR
http://lv.radiovaticana.va/news
11/10/2016

dzības esam saņēmuši savu iekšējo

Vai pateicamies Dievam par saņemtajām dāvanām?

Dievmātes godināšanai veltītās
jubilejas kulminācija bija Franciska svinētā Svētā Mise. Tajā piedalījās vairāk nekā 15 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.
Sprediķī pāvests skaidroja svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā izskan aicinājums
atklāt un ar pateicību pieņemt
Dieva dāvanas. Svētais Lūkass
4

stāsta, ka Jēzus, iedams
uz Jeruzalemi, pārstaigāja Samārijas un Galilejas
vidieni. Un, kad viņš iegāja kādā ciemā, viņam
pretī izskrēja desmit spitālīgi vīri, kas, nostājušies iztālēm, paceltā balsī
sauca: “Jēzu, Mācītāj,
apžēlojies
par
mums!” (Lk 17,13)
Šie slimie cilvēki meklēja kādu, kas
varētu tos izdziedināt. Jēzus lika
viņiem iet un parādīties priesteriem,
kuriem, saskaņā ar Likumu, bija
jāapstiprina katrs izdziedināšanas
gadījums. “Un notika, ka viņi ejot
kļuva tīri,” lasām Evaņģēlijā. Pāvests skaidroja, ka šie cilvēki
paklausīja Jēzus vārdiem. Viņi de-

vās ceļā, lai parādītos priesteriem,
bet pēc tam katrs aizgāja pa savu
ceļu, aizmirstot savu Labdari. Tikai viens no viņiem rīkojas citādāk. Evaņģēlijs vēstī, ka tas bija
samārietis. Šis svešinieks griezās
atpakaļ, lai pateiktos Jēzum par
saņemto izdziedināšanas dāvanu.
“Cik svarīgi ir slavēt Dievu un
pateikties par visu, ko viņš dara
mūsu labā. Varam sev uzdot jautājumus: vai protam pateikt paldies? Cik bieži sakām paldies savā ģimenē, kopienā, Baznīcā?
Cik bieži mēs pateicamies tiem,
kuri mums ir blakus, kuri dalās ar
mums savā dzīvē? Bieži vien mēs
visu uzskatām par pašsaprotamu!
Tas ir vērojams arī mūsu attiecībās ar Dievu. Mums ir viegli iet
pie Kunga ar lūgumu, bet griezties atpakaļ, lai pateiktos... Tāpēc
Jēzus norāda uz deviņu izdziedināto nepateicību: «Vai tad ne desmit kļuva tīri? Un kur ir tie deviņi? Neviens nav atradies, kas
atgrieztos un atdotu Dievam godu, kā vien šis svešzemnieks?» (Lk 17,17-18)” – sacīja
pāvests.
Turpinot sprediķi, Francisks uzsvēra, ka esam aicināti sekot Marijas piemēram. No eņģeļa saņē-

musi pasludināšanas vēsti, viņa
priecīgi izdzied slavas un pateicības himnu Magnificat. Pāvests
skaidroja, ka pateicība un pazemība iet kopsolī. Kā piemēru viņš
minēja sīriešu karavadoni Nāmanu, kas bija spitālīgs. Nāmans
nokāpa lejā un iegremdējās Jordānā septiņas reizes saskaņā ar
Dieva vīra Elija vārdiem, un viņa
miesa kļuva tīra. Redzot to, viņš
ar visiem saviem pavadoņiem
atgriezās pie Elija, nostājās viņa
priekšā, un sacīja: «Patiesi, es
zinu, ka virs zemes nav citur Dieva kā tikai Izraēlī!»
“Marijas sirds ir pazemīga sirds,
kas spēj pieņemt Dieva dāvanas.
Dievs, lai taptu cilvēks, izvēlas
tieši viņu, vienkāršo meiteni no
Nācaretes, kura nedzīvoja bagātās pilīs un kura neveica lielus
darbus. Uzdosim sev jautājumu:
vai esam gatavi atvērt savu sirdi,
lai saņemtu Dieva dāvanas, vai
tomēr vēlamies palikt ieslēgti savā materiālajā un intelektuālajā
drošībā, savu plānu drošībā?”
Francisks norādīja uz zīmīgu faktu, ka abi divi – sīriešu karavadonis Nāmans un Evaņģēlijā pieminētais samārietis, bija svešzemnieki. “Cik daudz varam mācīties
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no ārzemnieku, arī citu reliģiju
ticīgo piemēra, kā īstenot ticību
savā dzīvē,” atzina pāvests.
“Mums blakus dzīvojošie cilvēki,
bieži vien nicināti un atstumti tikai tādēļ, ka ir svešzemnieki, rāda
mums ceļu, kādu vēlas Kungs.
Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka arī Marija kopā ar savu
līgavaini Jāzepu pieredzēja trimdas rūgtumu. Vairākus gadus viņi

bija svešzemnieki Ēģiptē, tālu no
ģimenes un draugiem. Tomēr viņu
ticība spēja pārvarēt visas grūtības,” sacīja Francisks. Vissvētākās Jaunavas Marijas godinātāju
jubilejas dievkalpojums noslēdzās
ar lūgšanu “Kunga eņģelis”.
S. Krivteža / VR
http://lv.radiovaticana.va/news/
10/10/2016

Draudzes aktivitātes
2016.
gada
5.
novembrī
LŪGŠANU UN SADRAUDZĪBAS PĒCPUSDIENA ĢIMENĒM AR BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
Caritas Latvija, sadarbībā ar
Jauniešu pastorālo māju organizē
lūgšanu un sadraudzības pēcpusdienu ģimenēm, kurās aug bērni ar
īpašām vajadzībām. Mīļi tiek gaidītas ne tikai ģimenes ar bērniem,
bet arī brīvprātīgie, kuri vēlētos
darboties ar bērniem.
Tikšanās notiek katra mēneša
pirmajā sestdienā no plkst. 16:0019:00, Sv. Terēzes no Bērna Jēzus
draudzes telpās (O. Vācieša 6)
Līdzi ņemam groziņus sadraudzībai.
Informācija un pieteikšanās:
dm@nepaliecviens.lv,
tel:26394426
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JĒZUS ADORĀCIJA

Katru svētdienu mūsu draudzē
notiek Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija pēc Sv. Mises
plkst. 9:00 līdz 18:00. Visi ir aicināti uz klusu lūgšanu dienas laikā. Laikā no 10:00-11:00 ir paredzēts dziedāt Stundu dziesmas
Dievmātes godam, Rožukroņa I
daļa un dziesmas Jēzus un Marijas godam.
*****
Katehēzes pieaugušajiem gatavošanās
sakramentiem.
Otrdienās plkst. 19.00 Alfa
kursu telpās. Informācija un pieteikšanās pie prāvesta t.Krišjāņa,
tālr.: 26775679. Jauns kurss
sāksies 2016.gada 18.oktobrī

Liturģiskais kalendārs
1.novembris, otr diena – Visi Svētie, obligāti svinamie lielie
svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00
un 18:00 (procesija pēc sv.
Mises).
2. novembris, tr ešdiena – visu
Ticīgo Mirušo piemiņas diena.
Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00
(sēru procesija mirušo piemiņai pēc Sv. Mises).
1. - 8. novembris – Lūgšanu nedēļa par mirušajiem.

Atlaidas par mirušajiem:
1. un 2. novembrī var iegūt
pilnīgas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, dievbijīgi
apmeklējot baznīcu un tur noskaitot Kunga lūgšanu „Tēvs mūsu” un
„Es ticu”.
Laikā no 1. līdz 8. novembrim
(ieskaitot) var iegūt pilnīgas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par
mirušajiem, ja dievbijīgi apmeklē
kapsētu un lūdzas par mirušajiem.
Pārējās gada dienās par lūgšanu
kapsētā var iegūt daļējas atlaidas.
Lai saņemtu atlaidas:
- jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī, proti, bez grēka; sevī ir jāuzmodina pilnīga atteikšanās no grēka, arī no ikdienišķā (tātad arī no
atkarībām), svarīga iekšējā nostāja;

- ja nepieciešams, jāpieiet pie
Grēksūdzes sakramenta;
- jāpieņem Svētā Komūnija;
- jāpalūdzas Pāvesta nodomā
(tādā nodomā, kādu konkrētajam
mēnesim noteicis Svētais Tēvs)
vismaz Tēvs mūsu un Esi sveicināta.
- Ar vienu Grēksūdzes sakramentu
pietiek, lai saņemtu vairākas atlaidas, toties Svētā Komūnija un
lūgšana Pāvesta nodomā ir nepieciešama katrai dienai atsevišķi.
9. novembris, tr ešdiena – Laterāna Bazilikas iesvētīšanas
gadadiena, svētki. Sv. Mises
plkst. 8:00 un 18:00.
13. novembris, svētdiena - Sv.
Alberta Lielā - draudzes aizbildņa svētki. Sv. Misi plkst.
11:00 celebrēs ar hibīskaps
Zbigņevs Stankēvičs, tiks dalīts
Iestiprināšanas sakraments.
20. novembris, svētdiena – Mūsu
Kunga Jēzus Kristus, Vispasaules Karaļa, lielie svētki.
27.novembris, svētdiena – Adventa I svētdiena. Sākas jaunais
liturģiskais gads.
30. novembris, tr ešdiena – sv.
apustulis Andrejs, svētki. Sv.
Mises plkst. 8:00 un 18:00.
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
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

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 svinamo Baznīcas svētku dienās: slēgta.
Prāvests:
Krišjānis Dambergs OFMCap,
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com
tālr.: 2 677 56 79

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.

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 bērniem)
Obligāti svinamajos Baznīcas svētkos:
8:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā
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 !
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