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Dārgie brāļi un māsas!
Lasot sv. Jāņa Evaņģēliju par Kristus
Augšāmcelšanos, mēs pamanām, ka
mācekļiem, kas bija nobijušies no
jūdiem un vajāšanām, parādījās augšām
cēlušais Jēzus un teica: «Miers jums!»
(Jņ 20, 19) Šo vēsti viņš atkārto vēlreiz
un aicina pieņemt Svēto Garu, kurš tad
ir šī Dievišķā Miera avots. Jēzus arī citu
viet bija teicis, ka ne tādu mieru viņš
dod kādu piedāvā pasaule, bet Savu
Mieru. Jēzus Miers ir tāds, kas pilns
Svētā Gara, Miers, kurā vairāk darbojas
Dievs savā žēlastībā un mīlestībā. Tas
nenozīmē, ka cilvēkam pašam ir jāie
slīgst apātijā, melanholijā, kas ir tuvu
depresijai, it kā sagaidot, lai Dievs atri
sina visas mūsu dzīves problēmas, pašam
neuzņemoties atbildību par savu dzīvi.
Tāda attieksme nav no Dieva. Cilvēks
ir aicināts aktīvi saņemt un dāvāt, nevis
tikai gaidīt. Arī apustuļiem Kristus pēc
savas Augšāmcelšanās deva jaunus uzde
vumus, sūtot viņus piedot cilvēkiem
viņu grēkus: «Saņemiet Svēto Garu!
Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti...» (Jņ 20, 22–23) Tāpat arī uzde
vumu sludināt Labo Vēsti visiem cilvē

kiem, neskatoties uz viņu ādas krāsu,
valodu vai kultūru. Pildīt šos uzde
vumus un nest Kristus Vēsti apustuļi
varēja tikai tāpēc, ka viņos bija Kristus
Miers. Kā zināms, visi apustuļi, izņemot
sv. Jāni, saņēma arī savu īpašo samaksu
par savām pūlēm – mocekļu nāvi.
Kādus uzdevumus Kristus pēc savas
Augšāmcelšanās varētu uzticēt mums?
Noteikti tie saistītos ar mūsu profesiju,
karjeru, personīgo izaugsmi un aicinā
jumu, kuru izdzīvojam. Bet pāri visiem
uzdevumiem, un katram no mums, ir
jāmācās nest šo Kristus Mieru un piedo
šanu cilvēkiem, ar kuriem sastopamies
sabiedrībā, kas ir tālu no Dieva.
Svētīgu Augšāmcelšanās laiku novēlot,
jūsu prāvests t. Krišjānis

Tomasa Mertona pārdomas par Lieldienām
Nesabojātā Lieldienu garša

Lieldienu žēlastība ir neizsakāms klu
sums, bezgalīgs miers un nesa
tri
ci
nāma saldme dvēselē. Tā ir debesu
garša, kurā tomēr nevalda pārlieka
sajūsma. Lieldienu attēls nav troksnis
un reibums dvēselē, bet gan pakārtotas
kārtības atklāšana – Dieva atklāšana
un visa atklāšana Viņā. Tas ir vīns,
no kura nereibst; prieks, kuram nav
indes piemaisījuma; dzīve, kurā nav
nāves. Izbaudot to uz brīdi, mēs varam
pamanīt un iemīlēt visas lietas saskaņā
ar patiesību, iemantot tās apslēptā sub
stancē Dievā, bez maņu orgānu palī
dzības. Jo vēlmes tiecas uz lietu ārējo un
maldinošo izskatu, toties mīlestība tās
apņem vienkāršā Dieva dziļumā.
Ja Svētā Mise katru rītu būtu tas
pats, kas ir Lieldienu rīts! Ja lūgšanas

vienmēr būtu tik
skaidras kā toreiz,
bet Augšāmcēlies
Kristus spīdētu
manā sirdī un
apkārt man savā
Lieldienu vienkār
šībā! Viņa vien
kār
šība ir mūsu
svētki. Tā ir neraudzēta maize, manna
un debesu barība – tā ir Lieldienu šķī
stība, brīvība un atklātība. Dod mums
vienmēr šo Maizi no Debesīm! Dzir
dini mūs vienmēr ar šo ūdeni, lai mums
nekad neslāptu!
Lūk, dzīve, kuru mūsos ielej Augšām
cēlies Kristus, lūk Viņa Gara un Mīle
stī
bas dvesma, kura atdzīvina Viņa
Mistisko Miesu.
9. aprīlis 1950, II, 429—430

Lūgšanas svētajam garam
Nāc, patiesā gaisma,
ak nāc, mūžīgā gaisma,
nāc, apslēptais noslēpums!
Nāc, dārgums bez izmaiņām,
nāc, gaisma bez krēslas,
nāc, mūžīgais prieks,
cerība, kura vēlas mūs atpestīt.
Nāc, augšāmcelšanās,nāc!
Nāc Tu, kurš vēlies,
lai es Tevi vēlētos.
Tu nepieejamais, nāc!
Manas dzīves dvesma, nāc!
Mans sirds mierinājums, nāc!
Simeons Jaunais Teologs

2

Lūgšana par septiņām Svētā Gara dāvanām
Vissvētais Gars, lūdzu, dāvā man gud
rības dāvanu, lai vienmēr prasmīgi
atšķirtu labo no ļaunā un nekad šīs
pasaules labumus neliktu pāri mūžīga
jiem labumiem;
dod man saprāta dāvanu, lai es iepa
zītu atklātās patiesības, ņemot vērā cil
vēciskos ierobežojumus;
dāvā man zinību dāvanu, lai visu bal
stītu Dievā, bet nicinātu šīs pasaules
niecības;
dāvā man padoma dāvanu, lai uzma
nīgi rīkotos šīs dzīves pārbaudījumu
brīžos un pildītu Dieva gribu;
dāvā man spēka dāvanu, lai pārvarētu
ienaidnieka kārdinājumus un panestu
vajāšanas, kādām varētu būt pakļauts;

dāvā man dievbijības dāvanu, lai
iemīlētu meditāciju, lūgšanu un visu to,
kas attiecas uz kalpošanu Dievam;
dāvā man Dieva bijāšanas dāvanu, lai
es baidītos Tevi aizvainot tikai Tavas
mīlestības dēļ.
Bez šīm visām dāvanām, Svētais
Gars, dāvā man vēl grēku nožēlas
dāvanu, lai es apraudātu savus grēkus,
un gandarīšanas dāvanu, lai es ganda
rītu Dievišķajam taisnīgumam.
Piepildi, Svētais Gars, manu sirdi ar
Dievišķo mīlestību un izturības žēlas
tību, lai es dzīvotu kristieša garā un
nomirtu svētīgā nāvē. Amen.

Alfa kurss
Mūsu draudzē jau desmito reizi notika
Alfa kurss pieaugušajiem, tādēļ pievie
nojam nelielas liecības par to, kas tur
notiek, un kādas par to ir dalībnieku
domas:
Dievs ir ļoti, ļoti labs, un tāpēc Viņš
ir izveidojis Alfas kursu, kas ir vēl viens
ceļš, kas ved mani tuvāk Viņam. Es
ļoti priecājos, kad uzzināju par nedēļas
nogali, jo zināju, ka tā būs brīnišķīga
iespēja būt kopā ar brāļiem un māsām
no Alfas. Mūs pavadīja jautrs noskaņo
jums gan ēdot, gan slavējot Dievu, gan
dodoties pastaigā. Tas laikam tāpēc,
ka mūsu tēma bija: Svētais Gars, kas ir
Iepriecinātājs! Mani lielākie iespaidi
bija sestdienas vakarā, kad Dievs mani
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uzrunāja caur filmu, kuru mēs skatī
jāmies. Viņš mani dziļi un personiski
uzrunāja. Sākumā es nobijos, bet mirkli
vēlāk vienkārši paliku Viņa klātbūtnē
kapelā un lūdzu mieru un paļāvību.
Pateicība Dievam, jo Viņš ir mūsu siržu
pazinējs. Viņš zina labāk, kas mums ir
vajadzīgs un kas nē!
Pateicība Dievam par Alfas komandu
un ikvienu, kas bija šajā nedēļas nogalē!
Liene

Šodien mēs dzīvojam pasaulē, kur ļoti
grūti rast dvēseles mieru. Ikdienas stress,
rūpes, bažas par nākotni un sliktas ziņas
neļauj mums priecāties par vienkāršām
lietām, kuras sniedz mums dzīve. Mēs
domājam, ka varam paši atrisināt savas
problēmas, un nepaļaujamies uz Dievu,
aizmirstot, ka viss ir Viņa rokās.

Alfas nedēļas nogale ļāva man paiet
malā no dzīves problēmām. Pats gal
venais, ka es sajutos kā mazā meite
nīte, kura visas savas rūpes var uzticēt
Kungam. Tajās dienās mani piepildīja
miera un prieka sajūta. Es jutu Dieva
Mīlestību. Bija ļoti patīkami, ka ap tevi
ir tik mierpilna atmosfēra un mazpazīs
tami cilvēki priecājas kontaktējoties ar
tevi.
Atgriežoties mājās, mani ilgi neat
stāja pārliecība, ka pasaule nav ļauna
un ka tajā vairāk ir labu cilvēku nekā
sliktu, ka pasaulē ir mīlestība un prieks.
Esmu ļoti pateicīga šiem cilvēkiem, kuri
organizē Alfa kursu, jo viņi nes pasaulē
mīlestību, prieku, kā arī palīdz izmisu
šajiem cilvēkiem, kuriem visvairāk ir
vajadzīga pastorālā aprūpe un pārlie
cība par to, ka Dievs viņus mīl un neat
stās.
Svetlana

Mani ļoti stipri iespaidoja klusuma medi
tācija – sākumā man bija bail, ka burk
šķēs vēders vai ieklepošos, vispār bija tāds
sasprindzinājums kā bērnībā skolā, gri
bēju jau atmest ar roku tai meditēšanai.
Bet pēc tam Svētajā Garā sāku medi
tēt kādu Sv. Rakstu vietu un tik brīniš
ķīgi iegāju Dieva klātbūtnē, ka bija tāda
sajūta, ka viss iekšā pēc saspringtas die
nas sakārtojas, beigās pat ļoti iepatikās.
Paldies Kasparam!
Vēlāk nedēļas nogalē bija izstādīta
Monstrance ar Vissvētāko Sakramentu.
Parasti man tas likās kaut kas tik svēts, tik
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tāls, tik neaizsniedzams, ka bija garlaicīgi
un nezināju, kā lai satveru šo, pēc būtības
lielo žēlastību – Vissvētākā Sakramenta
izstādīšanu. Vēroju priestera Krišjāņa
tādu patiesu, dziļu, nesamākslotu, nu
vienkārši, reālu attieksmi, ka Jēzus ir
patiešām dzīvs un mūsu vidū - tas bija tik
patiesi un bez kādiem skaistiem vārdiem
vai samākslota patosa, ka man tiešām
atvērās šī Jēzus Kristus patiesā klātbūtne
Vissvētākajā Sakramentā! Paldies! Man
patika arī Marinas uzskatāmā prezen
tācija par piepildīšanos ar Svēto Garu.
Paldies!
Ligita

Mūsu Alfa kursam nedēļas nogale
bija ieplānota no 11.03. līdz 13.03.
Dzintaros, «Kardināla Vaivoda reko
lekciju mājā», Saules ielā 9, ieradāmies
ap plkst. 19:30, kur mūs sagaidīja smai
doši Alfa kursa vadītāji. Ieejot šajā mājā
sajutām tādu īpašu gaisotni. Ļoti daudzi
Alfa kursa dalībnieki brauca ar mašī
nām un arī mūs ar vīru atveda. Vispirms
mums ierādīja istabiņas – laulātajiem
pāriem kopā, nelaulātajiem: sievietēm
un vīriešiem atsevišķas guļamtelpas.
Laiks pagāja tik ātri, ka nepaspējām
pat iekārtoties, kad zvans jau aicināja
uz kopējo telpu vakariņās. Pēc
programmas tās bija 20:30. Katrā
ēdienreizē kopā ar mūsu draudzes
priesteri t. Krišjāni pateicāmies Dievam
par maltīti un lūdzām Viņa svētību.
Piektdienā laiks ārā bija drūms un
apmācies, un es domāju, ka tāda būs visa

nedēļas nogale. Sestdien no rīta pamo
dos priecīgā noskaņojumā, jo aiz loga
jau svilpoja strazdi, debesis noskaidro
jušās – bija saulaina diena. Līdz brokas
tīm katrs dalībnieks varēja individuāli
doties uz kapelu, lai klusumā nodotos
lūgšanām. Mēs ar vīru bijām iesākuši no
rīta skaitīt lūgšanu Svētajam Garam un
pēc tam litāniju Svētā Gara godam. Es
varu liecināt, ka manī jau no decembra
vidus ir iestājies miers, esmu atbrīvoju
sies no depresijas un stresa.
Visa diena līdz vakaram bija pārpilna
ar dažāda veida informāciju un nodar
bēm. Bija lekcijas, dalīšanās diskusiju
grupiņās, sarunas pie galda, pastaiga
gar jūras malu u.c. Taču pēc vakara Sv.
Mises katrs atkal varēja nodoties indivi
duālām lūgšanām.
Visi bija ļoti laipni, un rekolekciju
mājā valdīja miers un labestība. Nekādu
rūpju, nekādu problēmu, tikai Dieva sla
vēšana.
Līga
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Liturģiskais kalendārs
1. maijs, Kunga Žēlsirdības svēt
diena. Sv. Mises: 8:00 (poļu val.),
9:00, 11:00 un 18:00 (jaunie
šiem, bērniem un ģimenēm).

		
sestdienās – pēc Sv. Mises
plkst. 8:00,
		
svētdienās – pēc Sv. Mises
plkst. 9:00.

Šajā dienā Romā – Vatikānā Jānis
Pāvils II tiks svinīgi pasludināts par
svētīgo.

2. jūnijs, ceturtdiena – Kunga Debes
kāpšana, lieli svētki. Sv. Mises:
8:00, 11:00 un 18:00.

3. maijs, otrdiena – Sv. apustuļi
Filips un Jēkabs, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.

12. jūnijs, svētdiena – Svētā Gara
nosūtīšana, lieli svētki. Sv. Mises:
8:00 (poļu val.), 9:00, 11:00 un
18:00 (jauniešiem, bērniem un
ģimenēm). Noslēdzas Lieldienu
laiks.

14. maijs, sestdiena – Sv. apustulis
Matejs, svētki. Sv. Mises: 8:00
un 18:00.
31. maijs, otrdiena – Vissvētākās
Jaunavas Marijas apmeklēšana,
svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
Maija mēnesī dievkalpojumi Vissvē
tākās Jaunavas Marijas godam
notiks:
		
no pirmdienas līdz piekt
dienai – pirms vakara Sv. Mises
plkst. 17:30,
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13. jūnijs, pirmdiena – Vissv. Jaunava
Marija, Baznīcas Māte, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
Jūnija mēnesī litānija Vissvētās Jēzus
Sirds godam notiks:
		no pirmdienas līdz sestdienai – pēc
Sv. Mises plkst. 18:00,
		svētdienās – pēc Sv. Mises
plkst. 11:00.

Informācija par draudzi
Vissvētākā Sakramenta
adorācija
Svētdienās:
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 18:00
Katra mēneša pirmajā piektdienā:
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00
Otrdienās un piektdienās:
30 min. pēc Sv. Mises 18:00
Baznīca atvērta
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās:
07:00–09:00 un 16:30–18:45
Otrdienās un piektdienās:
07:00–09:00 un 16:30–19:15
Svētdienās:
06:30–19:00
Obligāti svinamo Baznīcas svētku dienās:
07:00–12:30 un 16:30–19:00
Svētās Mises
No pirmdienas līdz sestdienai:
08:00 latviešu valodā
18:00 latviešu valodā
Svētdienās:
08:00 poļu valodā
09:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā
(ar ģimenēm un bērniem)
Obligāti svinamajos Baznīcas svētkos:
08:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā

Kontaktinformācija
Adrese: Liepājas iela 38, Rīga, LV‑1002
Tālr.: 6761 36 30
Mob. tālr.: 2707 46 76
Draudzes mājas lapa:
www.catholic.lv/alberta
Draudzes kancelejas darba laiks:
• no pirmdienas līdz ceturtdienai no
plkst. 09:00 līdz 12:00 un no 14:00
līdz 17:00;
• piektdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00;
• svētdienās un obligāti svinamo
Baznīcas svētku dienās: slēgta.
Prāvests: t. Krišjānis Dambergs
OFMCap,
Tālr.: 2677 56 79
E-pasts: br.krisjanis@gmail.com
t. Aldis Ziemelis OFMCap,
Tālr.: 2682 17 74
Atbildīgais par izdevumu:
t. Krišjānis Dambergs OFMCap
Teksta salicēja: Marika Lotaņuka
Teksta korektors: Ruta Vinķele
Maketēšana un druka:
SIA «Hromets poligrāfija»,
www. hromets. lv
Izdevums ir par ziedojumiem!

ZIEDOJOT PAR DRAUDZES
AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA
KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN
JAUNIEŠIEM!
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Aicinām ticīgos piedalīties Trīs Svēto Dienu dievkalpojumos. Lūgums
pieņemt Gandarīšanas sakramentu līdz Lielās Piektdienas dievkalpojumam, jo
laiks līdz Lieldienu Vigilijas Sv. Misei nav piemērots sakramentu pieņemšanai.
Lielā nedēļa
21. aprīlis, Lielā Ceturtdiena – Sv. Jēkaba katedrālē no rīta plkst. 9:00 tiek
celebrēta Hrizmas Svētā Mise ar Viņa Eminences Zbigņeva Stankeviča
dalību un priesteriem no vairākām draudzēm. Noslēdzas Lielā Gavēņa laiks.
Dievkalpojumu kārtība Trīs Svēto Dienu un Kunga Augšāmcelšanās
svētku laikā
21. aprīlis, Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena. Sv. Mise būs tikai
plkst. 18:00.
		Lielajā Ceturtdienā par Visusvēto Sakramentu... (Tantum ergo...) dievbijīgu
nodziedāšanu – pilnas atlaidas.
22. aprīlis, Lielā Piektdiena – Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena.
		Baznīca atvērta sākot no plkst. 10:00; par Kristus Krusta adorāciju – pilnas
atlaidas; šajā dienā gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
Kunga Ciešanu liturģija plkst. 15:00.
23. aprīlis, Lielā Sestdiena – Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana no plkst. 9:00
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
vigilijas dievkalpojumam).
Lieldienas
		
Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilijas Sv. Mise plkst. 20:30.

		Šajā Svētajā Misē būs vairākas daļas: gaismas liturģija, kristību liturģija
(tiks kristīti un pieņems sakramentus pieaugušie), Dieva Vārda liturģija un
Euharistiskā liturģija. Šajā dievkalpojumā par kristības solījumu atjaunošanu –
pilnas atlaidas. Ticīgajiem jāņem līdz sveces, kuras tiks iedegtas no svētītās
uguns.
		Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta adorācija pie Augšāmcēlušā Kristus kapa
līdz rīta Rezurekcijas procesijai.
24. aprīlis, svētdiena – Kunga Augšāmcelšanās diena. plkst. 8:00 Rezurekcijas
procesija un svinību Sv. Mise; Svinību Sv. Mises arī plkst. 11:00 un 18:00
(bērniem un ģimenēm).
25. aprīlis, Lieldienu oktāvas pirmdiena Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00 un 18:00.

