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Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Maija mēnesi mēs noslēgsim
ar Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem
–Vasarsvētkiem. Ar tiem noslēdzas
Lieldienu laika posms, kas ietvēra
sevī 40 dienas ilgo Gavēņa laiku un
Lieldienu laiku, kas ilga 50 dienas;
tātad kopā 90 dienas jebšu 3 mēneši.

Šis laiks dažiem likās ilgs, bagāts ar
tik daudz svinamām un svētku dienām, kas atzīmējamas un kad jāapmeklē baznīca. Tomēr daudzi no
jums patiesi vēlējās biežāk parādīties pie Kunga galda, kas, cerams,
turpināsies, un jūsu dzīves tiks piepildītas ar daudzām Dieva žēlastībām. Pateicos arī visiem, kas šajā
laikā pašaizliedzīgi piedalījās draudzes talkas dienās un paveica ne mazums darbu.
Jūnija mēnesī mūsu draudze piedzīvos ne mazums notikumu. Tas
sāksies ar Pirmo Svēto Komūniju
mūsu svētdienas skolas bērniem
3.jūnijā, uz ko bērni gatavojās visa
gada garumā. Mēneša vidū arī daži
jaunieši no Jauniešu Alfas pieņems
mūsu Pestītāju pirmo reizi Svētajā
Komūnijā. Mēneša noslēgumā 24.
datumā daudzi pieaugušie no Alfas
kursiem arī pieņems kristīgās iniciācijas sakramentus. 7. jūnijā mēs
pagodināsim Vissvētāko Altāra Sakramentu Kunga Miesas un Asins
svētkos, bet 15. datumā mēs esam
aicināti veltīt savu dzīvi un savas
sirdis pašam Pestītājam Vissvētākās

Jēzus Sirds lielajos svētkos. Mēneša
29. datumā apustuļu Pētera un Pāvila svētkos mēs pagodināsim šo lielo
apustuļu ieguldījumu Baznīcas tapšanā, tā noslēdzot jūnija mēnesi.
Novēlu visiem tapt Svētā Gara
piepildītiem, lai iemantotu prieku un

mieru savās sirdīs no īstā Iepriecinātāja un Attaisnotāja, kas atsūtīts no
Debesu Tēva un Jēzus Sirds visdziļākajiem dziļumiem, ko izpētīt var
tikai pats Gars.
Prāvests t. Krišjānis

Kungs, sūti savu Garu, kas visu rada un kas atjauno šīs zemes vaigu.
Kungs, atjauno savus pirmos Vasarsvētkus. Jēzu, dāvā visiem saviem mīļajiem priesteriem žēlastību pazīt Tavu Garu, piepildi viņus ar savām dāvanām, dari tos par dedzīgiem apustuļiem un īstiem svētajiem cilvēku
vidū.
Svētais Gars, Mīlestības Dievs, kā spēcīgs vējš ielauzies mūsu katedrālēs,
baznīcās un kapelās, visgreznākajās pilīs un trūcīgākajos mājokļos. Piepildi visu pasauli ar savu gaismu, mierinājumu un mīlestību.
Nāc, Svētais Gars, dāvā pasaulei savu svētījošo svaiguma elpu. Apvij visus cilvēkus ar savu žēlastību plūsmu. Ļauj visiem redzēt Tavas godības
mirdzumu.
Marta Robēna

Pr. Jana Beļecka sprediķis draudzes rekolekcijās
2012 g. 4.martā.
Dārgie tēvi, brāļi un māsas Kristū!
Šodien mēs apceram Vissvētākās
Jaunavas Marijas dievbijību, kura ir
Dieva un mūsu Māte. Dievs vēlas, lai
mēs būtu Viņai līdzīgi. Svētais Gars
mūs uzrunā patiesībā, atnes lielu prieku un palīdz kļūt svētiem. Jaunava
Marija šīs dāvanas saņēma visas savas
dzīves garumā un tagad mums ir Debesu un Zemes Karaliene. Un pats
svarīgākais ir tas, ka Viņa ir mūsu
Māte. Viņa kļuva par Māti, bet mēs
kļuvām par Viņas bērniem, zem Kunga krusta. Vissvētākā Jaunava Marija
Svētajos Rakstos nekur neuzstājās
mācot, bet tikai lūdzot Dievu un mūs.

Kāzās Galilejas Kānā Viņa lūdz savu
Dēlu: “Viņiem nav vīna.” Kāzām ir
pienākušas beigas. Ja Izraēlā kāzās
nav vīna, tad tas ir liels negods. Ja
nebūtu ūdens, to varētu saprast, taču,
ja nav vīna, tas ir negods. Jaunava
Marija lūdz Jēzu, un lūdz arī mūs.
Jēzus saka Savai Mātei: “Mana stunda nav pienākusi.” Bet Jēzus Māte
saka cilvēkiem: “Visu, ko Viņš teiks,
to dariet.”
Jaunava Marija ticēja, ka Jēzus
uzklausīs Viņas lūgumu. Un Viņš
uzklausīja Savu Māti, bet cilvēki paklausīja tam, ko teica Kristus. Un viņi
priecājās par šo pirmo brīnumu - vīnu
kāzās.
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Tāpēc, brāļi un māsas Kristū, vīns
kāzās Galilejas Kānā nebeidzās. Bet
Lielajā Ceturtdienā šis vīns, par kuru
Viņš pārvērta ūdeni, bija Dieva cienīgs upuris un kļuva par Jēzus Kristus
Asinīm. Piektdienā no Jēzus Sirds
iztecēja Asinis un Ūdens. Viņš atdeva
visas Savas Asinis tā, ka sāka tecēt
Ūdens.
Brāļi un māsas Kristū, mēs pieņemam Kunga Miesu un Asinis, pēc
Dieva gribas kļūstam par Dievmātes
bērniem un kļūstam par Dieva bērniem, kā gribēja Kungs. Mēs tik
daudz saņemam no Dieva caur Dieva
vārdu, caur svētajiem sakramentiem,
īpaši caur Kunga Upuri, tāpēc ka pats
Dievs nāk mūsu sirdīs, pazemīgās
sirdīs. Ļoti svarīgi, lai mēs mācītos no
Vissvētākās Jaunavas Marijas šo dievbijību. Tas nebija tikai prieks par Jēzus Kristus piedzimšanu, bet tas bija
arī rūgtums, ko piedzīvoja Dievmāte
ar sv. Jāzepu, kad tie Viņu pazaudēja
12 gadu vecumā. Bet Jēzus tāpēc bija
viņiem pazudis, lai tie Viņu meklētu.
Vissvētākā Jaunava Marija meklēja
Jēzu kopā ar sv. Jāzepu, un Viņa meklē Jēzu arī kopā ar mums. Savukārt
Kristus mūs visus ved pie Debesu
Tēva. Viņš jautā: “Kāpēc jūs mani
meklējāt? Vai jūs ne-zinājāt, ka man
ir jābūt pie tā, kas attiecas uz manu
Tēvu?” Rabīnu, farizeju un Rakstu
zinātāju priekšā Viņš saka par Sevi:
„Man ir jābūt pie tā, kas attiecas uz
manu Tēvu”. Šo patiesību pieņem gan
Vissvētākā Jaunava Marija, gan svētais Jāzeps. Tā ir patiesība.
Jūs esat dzirdējuši, cik šodien ir
daudz ļaunuma un kā sātans karo pret
Dievu un Baznīcu, tāpēc kaut kas ir

jādara. Mēs nevaram izdarīt neko vēl
lielāku, kā upurēt par cilvēkiem svēto
komūniju. Šādi Dievs izdarīs vairāk
mūsu vietā un caur mums. Tāpēc aicinu jūs visus iestāties Dieva Žēlsirdības apustulāta rindās, ne tikai savas
dzimtas dziedināšanai, bet arī lai dziedinātu visu pasauli. Mēs dažkārt griežamies pie priestera: „Manā ģimenē
kaut kas notiek - it kā lāsts būtu pār
mūsu dzimtu”. Kad cilvēks grēko,
viņš izdara kaitējumu ne tikai sev, bet
arī ienes ļaunumu savā dzimtā un ļaunums turpinās tālāk no paaudzes uz
paaudzi. Kristus vēlas, lai mēs kopā
ar Viņu piedalītos gandarīšanā par
dzimtas grēkiem. Ogrē stāstīju, ka
vispirms vajag gandarīt par savas
dzimtas ienaidnieku grēkiem, tad par
tiem, kuriem dzimta ir nodarījusi pāri,
un tikai pēc tam par pašas dzimtas
grēkiem. Pēc dievkalpojuma kāda sieviete teica: “Es jau esmu sākusi.” Jautāju: “Un kā tieši jūs to sākāt?” - “Es
sāku ar to, ka pieņemu komūnijas par
savu dzimtu”. Teicu viņai: “Un kā es
biju mācījis? Iedomājies, ka tu stāvi
Dieva priekšā ar upuri par savu dzimtu, bet ko tajā brīdī dara dzimtas ienaidnieki un tie, kuriem tava dzimta ir
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nodarījusi pāri? Visi, kuriem ir nodarīts pāri, kliedz skaļā balsī: “Esi nolādēts tu un lai ir nolādēta tava dzimta!”
Ja tu lūdzies par ienaidniekiem, par
tiem, kuriem ir nodarīts pāri, un tikai
pēc tam lūdzies par savu dzimtu, tad
arī dzimtas ienaidnieki un tie, kuriem
pāri nodarīts, stāv Dieva priekšā un
lūdz žēlsirdību tavai dzimtai, jo tu esi
parādījis žēlsirdību viņiem. Taču šādi
žēlsirdību Dievam varam lūgt tikai
pēc svētas un derīgas grēksūdzes, nevis pēc svētzadzīgas grēksūdzes un
komūnijas. Mēs nostājamies Dieva
priekšā un izsakām šādus vārdus:
“Caur Vissvētākās Jaunavas Marijas
aizbildniecību”. Kāpēc tieši tā vajag
teikt? Vissvētākā Jaunava Marija kopā
ar mums piedalās šajā upurī. Viņa ir
mūsu Māte un vēlas piedalīties šajā
piedzimšanā debesīm, tāpat kā Viņa
bija klātesoša kāzās Galilejas Kānā.
Mēs sakām šādus vārdus: “Caur
Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību, lūdzu Tevi Dievs, Tēvs un
Dēls, un Svētais Gars, piedod manas
dzimtas ienaidniekiem. Un arī es no
visas sirds viņiem piedodu. Pieņem
upuri piecu Kristus brūču godam par
viņu dvēseļu pestīšanu, un svētī mūs.”
Pēc šīs lūgšanas apzīmējam sevi ar
krusta zīmi un noskūpstām krustu.
Šādi esam noslēguši derību ar Dievu
Kristus brūcēs.
Līdzīgi lūdzamies par tiem, kuriem
mūsu dzimta ir nodarījusi pāri. Un pēc
tam tāpat lūdzamies par savu dzimtu.
Tad arī dzimtas ienaidnieki un tie,
kuriem dzimta ir nodarījusi pāri aizlūgs par mūsu dzimtu. Mēs vispirms
lūdzamies par šīm trim cilvēku grupām – par ienaidniekiem, par tiem,

kuriem ir nodarīts pāri, un par savu dzimtu.
Bet pēc tam lūdzamies par visiem
dzimtas ienaidniekiem, tiem, kuriem dzimta ir nodarījusi pāri un
visiem mūsu dzimtai piederīgajiem,
kuri ir izlējuši nevainīgas asinis –
veikuši abortus un arī visiem tiem,
kuri ir bijuši saistīti ar šiem grēkiem.
Mēs varam izsūdzēt grēkus, taču
mūsos var būt nemiers. Iemesls ir mūsu bērnu asiņu sauciens. Viņi nav
kristīti un nav pieņēmuši svēto komūniju. Viņi gaida, kad mēs atnāksim uz
Dieva tiesu, un mūsu dvēsele to jūtot
ir nemierīga. Tāpēc ļoti svarīgi ir lūgties par viņiem caur Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību: „Ja
tāda ir Tava griba, Dievs, dāvā šiem
bērniem kristības žēlastību un piedod
grēkus mums - vecākiem, ārstiem un
visiem, kuri ir saistīti ar šiem grēkiem”. Pēc tam ir jālūdz piedošana arī
bērniem: „Bērni, piedodiet mūsu grēkus”. Un tad pieņemam piecas komūnijas, par šo bērnu dvēseļu pestīšanu.
Baznīca nesaka, ka viņi ir ellē, un
nesaka arī, ka viņi ir debesīs, viņa par
šo faktu nevar konkrēti pateikt, taču
tic, ka Kungs izglābs šo bērnu dvēseles. Tā ir patiesība. Taču ne tikai Dievam par viņiem būtu jāpārdzīvo, bet
arī mums. Ja tā izdarīsim, būsim brīvi
no Dieva tiesas.
Pēc tam ir jālūdzas par visiem
dzimtas ienaidniekiem, tiem, kuriem dzimta ir nodarījusi pāri un
visiem mūsu dzimtai piederīgajiem,
kuri ir nodarbojušies ar melno un
balto maģiju.
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Maģija - ko tas nozīmē? Burvis ir
tas, kas saliek upuri sātanam. Viņš ir
piedalījies orģijās un dažādos citos
rituālos. Viņš pielūdz sātanu. Un tālāk, kas tur ir? “Maģija” – „mags un
es” (krievu val. magija – mag i ja).
Padomājiet par to! Ja mēs esam saistīti ar maģiju, tad arī mēs - „un es” pielūdzam sātanu. Tas ir viens no
smagākajiem grēkiem. Viņš kārdināja
Jēzu: “Nokrīti manā priekšā uz ceļiem
un es Tev došu visas zemes valstis”.
Jēzus atbildēja: “ Ir rakstīts: Dievu,
savu Kungu tev būs pielūgt”. Debesis
un zeme pieder Dievam, bet cilvēki
pielūdz velnu. Tā ir visspēcīgākā
pļauka Dievam un arī pārkāpums pret
taisnību attiecībā uz Dievu un attiecībā saviem radiem.
Kopsummā tās ir 25 komūnijas.
Vēlāk ir jāpasūta 5 Svētās Mises
sekojošā nodomā: kā gandarījums
Dievam par dzimtas grēkiem un šo
grēku līdzdalībnieku grēkiem. Jo, ja
tiks tiesāti mūsu grēku līdzdalībnieki,
tad tiesās arī mūsu radus. Tas ir ļoti
svarīgi, brāļi un māsas Kristū, dzimtas

koka izdziedināšanai.
Kad Kristus veica maizes pavairošanas brīnumu, Viņš deva maizi apustuļiem un teica, lai izdala cilvēkiem.
Kristus saka: “ Kas neēd Manu Miesu
un nedzer Manas Asinis, tam nebūs
mūžīgās dzīves sevī”.
Baznīca atļauj divas reizes dienā
pieņemt svēto komūniju. Tas nozīmē,
ka varam pieņemt arī otro komūniju
par visiem, lūdzoties ne tikai par savu
dzimtu, bet arī par visiem tiem, kas
nav pieņēmuši svēto komūniju – par
dažādu reliģiju un konfesiju piederīgajiem – musulmaņiem, ebrejiem,
budistiem un protestantiem. Ja viņi
caur mums saņems komūniju un tiks
pestīti, tad mēs būsim līdzdalīgi Dieva mīlestībā un žēlsirdībā. Dievs mīl
mūs visus. Par to runā krustā sistais
Jēzus no Krucifiksa. Viņš grib, lai ne
tikai mēs, bet arī visa pasaule būtu
kopā ar Viņu debesīs. Jēzus teica:
„Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti”. Amen.

Kungs Jēzu Kristu, Tēva Dēls, ikviena šīszemes svētceļojuma ceļš un
mērķis! Pacelts Debesu augstumos, sēdies pie Tēva labās rokas, Tu sūtīji
mums solīto Mierinātāju, lai Gars atklātos mūsos un lai turpinātu Tavas
dzīves un nāves iesākto Dieva Tēva godam un mūsu pestīšanai. Dāvā
mums Aizstāvi, Kungs, jo mēs zinām, ka mums ir jāpaliek un mēs varam
palikt tev uzticīgi, par spīti savam vājumam, sirds sausumam un garīgajai
nespēcībai.
Mēs lūdzam Tev mierinājuma, spēka, prieka un paļāvības Garu, ticības,
cerības un mīlestības stiprinājuma Garu, prieka pilna kalpojuma Garu,
miera un atpūtas Garu…
Kungs, sūti mums savu Garu!
Piepildi mūs ar Vasarsvētku dāvanām!
Karls Rāners
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Mūžībā aizgājis tēvs Rufus Pereira
Tēvs Rufus Pereira bija dzimis
1933. gada 5. maijā. Viņš veica
dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu, un daudzus gadus bija
Starptautiskās Eksorcistu asociācijas viceprezidents. Tēvs Rufus bija
Starptautiskā katoļu harizmātiskās
atjaunotnes organizācijas loceklis
no 1997. līdz 2003. gadam. Tēvs
Rufus Pereira ir vairākkārt vadījis dziedināšanas un atbrīvošanas
rekolekcijas Latvijā un mūsu sv.
Alberta draudzē, palīdzot cilvēkiem iepazīt Jēzus atbrīvojošo spēku.
Mūžīgo mieru dod viņam, Kungs!
Mūžīgā gaisma lai atspīd viņam!

Draudzes aktivitātes
Šogad 1. jūnijā, piektdien plkst.
16.00 kopīga tikšanās pie Dvēseļu
dārza ar vecākiem un visiem, kuri
vēlas kopā palūgties par nedzimušajiem bērniņiem.
Pastāvīgie notikumi:
IEKŠĒJĀS DZIEDINĀŠANAS UN
ATBRĪVOŠANAS LŪGŠANU TIKŠANOS 9 SOĻU PROGRAMMA
2012. gada 15. jūnijā plkst. 17:30
9. solis - Evaņģelizācija kā atbrī-

vošanas un dziedināšanas saglabāšanas veids
Dievkalpojumam varēs sekot arī
tiešraidē ar interneta radio "Dievmātes radio" starpniecību. Sīkāka informācija pieejama mājas
lapā: www.albertadraudze.lv, sadaļā
"Aktuāli". Radio darbojas vienīgi
dievkalpojuma laikā.
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*****
Sv. Mise par pirms dzimšanas
mirušo bērnu ģimeņu dzimtas
ciltskoka dziedināšanu un atbrīvošanu – Aizlūgums notiek to ģimeņu nodomā, kuru bērniņi ir apbedīti Dvēseļu dārzā, kā arī to ģimeņu
nodomā, par kurām ir ziedots speciālā šai Sv. Misei paredzētajā lādītē
sv. Alberta baznīcā. Katra mēneša
3. trešdienā plkst. 18:00. Tuvākais
aizlūgums: 20.jūnijā.
*****
Katru svētdienu mūsu draudzē notiek Vissvētākā Altāra Sakramen-

ta adorācija pēc Sv. Mises plkst.
9:00 līdz 17:45 Iespēju robežās aicinām visus palikt klusā lūgšanā kopā
ar Jēzu, tā padziļinot personisko
saikni ar Viņu.
*****
28.jūnijā plkst. 19:15 kustība
„Laulāto tikšanās” kopā ar draudzes priesteri organizē ikmēneša
tikšanos laulātiem pāriem, kuri
bijuši rekolekcijās vai izgājuši saderināto un iemīlējušos tikšanās kursus. Sīkāka informācija pie Ričarda
un
Andras
Gulbjiem,
tālr.
29627551, 29719787.

Liturģiskais kalendārs
Litānija Vissvētākās Jēzus Sirds
godam:
no pirmdienas līdz piektdienai –
pēc Sv. Mises plkst. 18:00,bet svētdienās – pēc Sv. Mises plkst. 9:00.
3.jūnijs, svētdiena – Vissvētā
Trīsvienība, lieli svētki. Sv. Mises kā svētdienās. Svētajā Misē
plkst. 11:00 draudzes svētdienas skolas bērniem I Svētā Komūnija.
7.jūnijs, ceturtdiena – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis, obligāti
svinami lieli svētki. Sv. Mises:
8:00, 11:00 un 18:00 (ar procesiju).
15.jūnijs, piektdiena – Vissvētākā

Jēzus Sirds, lieli svētki. Sv.
Mises: 8:00, 11:00 un 18:00.
16.jūnijs, sestdiena – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā
Sirds, piemiņas dienas Sv. Mise plkst. 8:00.
24.jūnijs, svētdiena – Sv. Jāņa
Kristītāja dzimšana, lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 9:00, 11:00
un 18:00. Svētajā Misē plkst.
11:00 pieaugušie no Alfas kursiem pieņems kristīgās iniciācijas sakramentus.
29.jūnijs, piektdiena – Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, obligāti
svinami lieli svētki. Sv. Mises:
7

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
Vissvētākā Sakramenta adorācija:

Baznīca atvērta:

Svētdienās:

30 min. pēc Sv. Mises 18:00

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:

Svētās Mises:

Adrese:
Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76

No pirmdienas līdz sestdienai:
8:00 latviešu valodā
18:00 latviešu valodā

Draudzes mājas lapa:

Svētdienās:
8:00 poļu valodā
9:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā (ar ģimenēm un
bērniem)

Pēc Sv. Mises plkst. 9:00 līdz 18:00
Katra mēneša pirmajā piektdienā:

Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00
Otrdienās:

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;
t.Aldis Ziemelis OFMCap,
tālr.: 2 682 17 74

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
Maketētāja: Jevgeņija Gaiķena
Teksta korektore: Ruta Vinķele

Izdevums ir par ziedojumiem!
ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA
KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !
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