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Kristus ir Augšāmcēlies, Viņš – mana cerība!
Kristus ir Augšāmcēlies, Viņš – mūsu cerība!
Brāļi un māsas Kristū!
Mēs dzīvojam laikā, kurš ir pilns
nemiera, iekšējo cīņu un mīlestības
trūkuma mūsos pašos, un kāds varētu jautāt: „Kāpēc?” Sv. Francisks no
Asīzes ar asarām acīs varētu mums
pavēstīt savu piedzīvojumu šai sakarā: „Tāpēc, ka MĪLESTĪBA, netiek
mīlēta – tāpēc, ka MĪLESTĪBA, netiek mīlēta!” Savukārt, svētīgais pā-

vests Jānis Pāvils II var pateikt mūsdienu cilvēkam: cilvēks, kurš cīnās
ar ļauno, kurš nemitīgi mērojas spēkiem ar nāvi, cenšas aizstāvēt un
glābt dzīvību no visiem draudiem, lai šodien apstājas, lai sastingst izbrīnā! Jo, lūk šodien, nāve ir uzvarēta! Dieva Dēls no Jaunavas dzimušais, Dievs dzimis no Dieva,
gaisma no gaismas, Dēls, būdams
vienas dabas ar Tēvu, uzņēmās apkaunojošo krusta nāvi. Lielajā
Piektdienā Jēzus tika guldīts kapā,
un, lūk, šodien pirms rītausmas viņš

ir novēlis akmeni un ir augšāmcēlies
savā spēkā: Dzīvības Valdnieks,
kaut mira, tomēr dzīvo un valda.
Arī mēs dzīvojam laikmetā, kurā
norisinās nopietna cīņa pret Kristus
Baznīcu un viņas bērniem. Varbūt
vietā, kur mēs dzīvojam, tas ne tik
daudz norisinās asiņainā veidā, bet
vairāk morālā un garīgā plāksnē.
Ticības dzīve, kas balstīta Kristus
uzvarā pār ļauno, ir liels solis ceļā
uz garīgo briedumu. Šis solis ir katra personīgā izvēlē vai nu kalpot
Dievam Tēvam, kurš sūta savu Dēlu
kā glābēju, vai arī to nepieņemt un
ignorēt. Mēs nedrīkstam nekad aiz-

mirst Viņu, kas mūsu vietā jau ir
izcīnījis lielo uzvaru, – Karali, kas
valda arī pie krusta koka un tur arī
izcīna šo uzvaru mūsu vietā. Mēs arī
varam šajā laikā smelties žēlastības
un piedzīvot bagātīgos uzvaras augļus, it īpaši Trīs Svēto dienu svinēšanā, kas nosaka kristieša dzīves
pulsēšanu, ejot tālāk uz priekšu pa
ceļu, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Lai
Lieldienas ir priecīgs sastapšanās
laiks ar Kristu un viņa Mīlestību!
Ak, Karali, kas guvi uzvaru, apžēlojies par mums! Amen. Alleluja!
Pr. Krišjānis Dambergs OFMCap

Augšāmcelšanās – Dievs ir stiprāks par ļaunumu un nāvi
Taču ja viena cilvēka pārkāpuma dēļ
nāve caur šo vienu ieguva varu, tad
daudz vairāk tie, kas saņem žēlastības pārpilnību un taisnības dāvanu,
valdīs dzīvē, pateicoties vienam –
Jēzum Kristum (sal. Rom 5, 19-20).
Jēzus mocīšana un krustā sišana
bija visbriesmīgākais grēks un vislielākais ļaunums, kāds tika paveikts
cilvēces vēsturē. Tomēr Dievs caur
sava Dēla ciešanām un krustu atklāja
pasaulei savu mīlestību, sevi pašu.
Krustā piesistais Jēzus kļuva par
vislielāko spēku, kas cilvēkus pievelk pie Dieva. Šādā veidā Dievs
izmantoja vislielāko ļaunumu, lai
iegūtu vislielāko labumu; vislielāko
grēku, lai pārvērstu to vislielākajā
svētībā; Jēzus pazemojumu, lai Viņu
paaugstinātu, bet Dieva atstumšanu

un pazudināšanu caur cilvēku pārveidoja cilvēka pestīšanā.
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Pasaulē notiek tik daudz lietu, kas
ir pretrunā ar Dieva ilgām, ka mums
var šķist, ka Viņš ir bezspēcīgs attiecībā uz brutālo ļaunumu. Tomēr patiesībā neviens cits kā tikai Dievs ir
patiesais pasaules Valdnieks un Viņam ir spēks, lai radīšanas darbu
novestu līdz ieplānotam mērķim.
Dieva šķietamā bezspēcība izriet
tikai no fakta, ka Viņa valdīšanas
veids ir pavisam savādāks nekā tas,
ko mēs pazīstam no personīgās pieredzes. Atšķirībā no pasaules valdniekiem Dievs neizmanto vardarbību
un pilnībā ciena katra cilvēka brīvo
gribu. Dieva spēks ir Viņa konsekventā un pacietīgā mīlestība. Šī mīlestība attiecībā uz vardarbību, kura
var tikai izmainīt cilvēka ārējo uzvedību, izmaina viņa sirdi, izmaina
viņu visu.
Jēzus Augšāmcelšanās parāda
mums, ka nekāds ļaunums, nekāds
grēks nav spējīgs iznīcināt Dieva
pestīšanas plānu, vēl vairāk, Dievam
ir spēks izmantot ļaunumu, lai sasniegtu labumu, vara izmantot spēkus, kas Viņam pretojas, lai realizētu
personīgos plānus.
Ciešanas visbiežāk cilvēku paralizē vai iznīcina. Ar Dievu ir savādāk.
Dievs pakļaujas ciešanām. Viņš mīl
un dara labu neskatoties uz ciešanām. Viņš izrāda lielāku mīlestību
tam, kas sagādā Viņam vislielākās
sāpes. Pretestību Viņa plāniem izmanto vēl brīnišķīgākai to realizācijai.
Augšāmcēlušā Jēzus miesā varēja

ieraudzīt brūču vietas. Šīs brūces
parāda to, ka Dievs neaizmirst cilvēka grēku, neaizmirst brūces, kādas
grēks sagādāja Viņam. Tomēr brūces dzīst, bet atmiņas par to, neizsauc dusmas vai atriebšanās vēlmi,
bet tieši pretēji, stiprina Dieva žēlsirdību un padziļina Viņa rūpes par
cilvēku, jo īpaši tajā vājumā, kuru
atklāja viņa grēks.
Augšāmcēlies Jēzus ir garantija
mums, ka Dievs noteikti realizēs
savu pestīšanas plānu, tas ir, Dieva
Valstība, kas bija Jēzus vislielākā
cerība, noteikti tiks realizēta, kaut
arī viss norādītu uz to, ka pasaule iet
pavisam citā virzienā.
Patiesībā, pateicoties Jēzus augšāmcelšanai un Debesīs uzkāpšanai,
mēs ieguvām pieeju pie Dieva un
jau tagad varam ņemt dalību Viņa
dzīvē, jau tagad varam dzīvot Viņa
mīlestībā. Citiem vārdiem sakot, jau
tagad, pirms vēl Dieva Valstība tiks
pilnībā realizēta, pirms Tā atnāks
savas godības un spēka pilnībā, mēs
varam kļūt par Tās pilsoņiem un,
līdzīgi Jēzum, parādīt To citiem cilvēkiem, dzīvojot mīlestībā.
Izlasi: Rm 8, 26-30; Mt 21,
42 - 22, 14.
Boguslavs Novaks SVD
fragments no grāmatas „Mīlestība
un ciešanas”
no poļu val. tulkoja Marika
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Teksts pārdomām:
Brāļi, vai tad jūs nezināt,
ka mēs visi, kas esam kristīti Kristū Jēzū,
esam kristīti Viņa nāvē?
Kristībā mēs līdz ar Viņu esam apbedīti nāvei,
lai arī mēs ieietu jaunā dzīvē, tāpat kā Kristus ir uzmodināts no
miroņiem ar Tēva godības spēku.
Ja nu mēs esam iedēstīti Viņa nāves līdzībā,
mēs būsim Viņam līdzīgi arī augšāmceļoties.
Mēs zinām, ka vecais cilvēks mūsos
ir reizē ar Kungu piesists krustā,
lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa
un mēs vairs nekalpotu grēkam.
Jo, kas ir miris, tas ir atbrīvots no
grēka.
Bet, ja mēs esam nomiruši kopā ar
Kristu,
mēs ticam, ka arī dzīvosim kopā ar

Viņu,
zinādami, ka Kristus,
piecēlies no miroņiem, vairs nemirst.
Nāvei vairs nav varas pār Viņu,
jo mirdams Viņš grēkam nomira
reizi par visām reizēm,
bet dzīvodams Viņš dzīvo Dievam.
Tā arī jūs uzskatiet, ka esat miruši
grēkam,
bet dzīvojat Dievam Kristū Jēzū.
Vēstule romiešiem 6, 3-11

Dievs savā neizsakāmajā Mīlestībā ar Kristu mani atgrieza dzīvē…
Mēs svinam Lieldienas - Svētkus
pār Svētkiem, Dienu pār Dienām,
Svētdienu pār Svētdienām. Nakti,
kurā mūsu Kungs, Jēzus Kristus,
pēc lielām ciešanām un nāves atkal
atgriežas Dzīvībā.
Šie Svētki mums mazliet aizmiglojas paradumu, sagatavošanās un dažādu tradīciju jūklī. Daudzas lietas
no tām ir labas un skaistas, bet tās

visas ir tikai piedevas. Piedevas pie
tā, kas ir patiesībā vissvarīgākais,
tam, kas patiesībā ir kodols.
Man reizēm šķiet – pārdomājot kā
es izdzīvoju šo laiku, vai novērojot
citus – ka svinot Augšāmcelšanās
svētkus, mēs to darām tā, it kā tas
būtu kaut kas, kas, protams, skar
mūsu Dievu, bet neskar mūs pašus.
Mēs pieminam šos Notikumus kā
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kaut ko, kas notika Jēzum, ne
mums. Mēs pārvēršamies par kāda
cita dzīves Notikumu novērotājiem.
Piektdiena – mēs stāvam kaut kur
Krusta tuvumā, nodrošinām sev ērtu
vietu, lai visu redzētu. Atbalstām
Jēzu, kas cieš, jo mums no cilvēciskā viedokļa ir žēl Viņa. Mēs taču
esam cilvēki un zinām, kas ir sāpes.
Bet mēs aizejam uz mājām pēc pabeigtās apceres, un varbūt atgriežamies domās pie tā, ko redzējām, un
atkal ciešam līdzi un mēģinām saprast.
Sestdiena – mēs atbalstām Jaunavu
Mariju. Mēs jūtam, kas pazaudēt
Dēlu - tās ir pārāk lielas ciešanas.
Mēs pat varam ieiet Lielās Sestdienas klusumā, jo baznīcas noskaņa
mums tajā ļoti palīdz.

Un beidzot LIELĀ NAKTS. Ak, jā
šeit mēs mākam dot vaļu savam
priekam, mēs varam aizmirst, ka
Viņš Cieta, ka Nomira. Ka pa īstam
bija nomiris... Mēs priecājamies ar
Viņu, par Viņa Uzvaru.
Bet, Dārgie! Tie ir mūsu Augšāmcelšanās svētki, jo Dievs savā lielajā
Mīlestībā ar Kristu atgrieza MŪS
dzīvībā. Kristus Cieta, Nomira un
Augšāmcēlās, jo MUMS tas bija
vajadzīgs. Šie Notikumi nebija tikai
Viņa dzīves nobeigums ar nejauši
laimīgām beigām. Šiem Notikumiem bija mērķis Tevi atgriezt Dzīvībā. Kristus Ciešot, Mirstot un
Augšāmceļoties, Cieta, Nomira un
Augšāmcēlās kopā ar Tevi un priekš
Tevis. Dievs savā neizsakāmajā Mīlestībā ar Kristu mani atgrieza dzīvē…
Šajos Svētkos mēs svinam MŪSU
Svētkus, MŪSU Dienu, MŪSU
Svētdienu. Ne Kristus, bet MŪSU
kopā ar VIŅU.
Jaukus Svētkus un Prieku ikdienā,
jo Viņš PATIEŠĀM AUGŠĀMCĒLĀS. Patiešām Cieta, Nomira un
patiešām Augšāmcēlās. Alleluja!
Alleluja! Alleluja!
Gregors Kramers SJ
no poļu val. tulkoja Marika
http://www.opoka.org.pl/biblioteka

Draudzes aktivitātes
Pastāvīgie notikumi:
IEKŠĒJĀS DZIEDINĀŠANAS UN
ATBRĪVOŠANAS LŪGŠANU TIKŠANOS 9 SOĻU PROGRAMMA

2012. gada 20. aprīlī plkst. 17:30
7. solis - VELTĪŠANĀS JĒZUS
BEZGALĪGAJAI ŽĒLSIRDĪBAI
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Tos, kuri vēl nav veltījušies Jēzus
bezgalīgajai žēlsirdībai, lai sagatavotos uz tikšanos, aicinām izdarīt
ģenerālo grēksūdzi.
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.
8. solis - EMOCIONĀLĀ DZIEDINĀŠANA: 18.maijs, sākums plkst.
17:30 (Sv. Mise plkst. 20:00).
*****
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. Tuvākie aizlūgumi 18.aprīlī un 16.maijā.
*****
Katru svētdienu mūsu draudzē notiek Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija pēc Sv. Mises plkst.
9:00 līdz 18:00. Iespēju robežās
aicinām visus palikt klusā lūgšanā
kopā ar Jēzu, tā padziļinot personisko saikni ar Viņu.
*****
27.aprīlī un 25.maijā 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
9.aprīlis, Lieldienu oktāvas pirmdiena Sv. Mises: plkst. 8:00,
11:00 un 18:00.
15.aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena Sv. Mises: 8:00 (poļu val.),
9:00, 11:00 un 18:00 (jauniešiem,
bērniem un ģimenēm).
25.aprīlis, trešdiena – Sv. evaņģēlists Marks, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
3.maijs, trešdiena – Sv. apustuļi
Filips un Jēkabs, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.

14.maijs, pirmdiena – Sv. apustulis Matejs, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
17.maijs, ceturtdiena – Kunga Debeskāpšana, lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00.
27.maijs, 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.
31.maijs, ceturtdiena – Vissvētā6

kās Jaunavas Marijas apmeklēšana, svētki. Sv. Mises: 8:00
un 18:00.
Maija mēnesī dievkalpojumi Vissvētākās Jaunavas Marijas godam
notiks:
no pirmdienas līdz piektdienai –

pirms vakara Sv. Mises - plkst.
17:30,
sestdienās – pēc Sv. Mises plkst.
8:00,
svētdienās – pēc Sv. Mises plkst.
9:00.

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
Vissvētākā Sakramenta adorācija:

Baznīca atvērta:

Svētdienās:

Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās:
7:00 – 9:00 un 16:30 – 18:45;

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

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)

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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LIELĀ NEDĒĻA
5. 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.
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 TRĪS SVĒTO DIENU UN KUNGA
AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU LAIKĀ
5.aprīlis, Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena, Sv. Mise būs tikai
plkst. 18:00. Lielajā Ceturtdienā par Visusvēto Sakramentu... (Tantum
ergo...) dievbijīgu nodziedāšanu - pilnas atlaidas.
6. aprīlis, Lielā Piektdiena - Kunga 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.
7.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 vigīlijas dievkalpojumam).
LIELDIENAS
Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlijas Sv. Mise plkst. 18:00. Šajā Svētajā Misē būs vairākas daļas: gaismas liturģija, kristību liturģija, Dieva
Vārda liturģija un Euharistiskā liturģija. Šajā dievkalpojumā par kristības
solījumu atjaunošanu – pilnas atlaidas. Ticīgajiem jāņem līdzi sveces, kuras tiks iedegtas no svētītās uguns.
Pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta adorācija līdz rīta Rezurekcijas
procesijai.
8.aprīlis, svētdiena - Kunga Augšāmcelšanās diena. Rezurekcijas procesija plkst. 8:00 un svinību Sv. Mise; Sv. Mises arī plkst. 11:00 un
18:00 (bērniem un ģimenēm).
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