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Lai top slavēts Jēzus Kristus! Ir
sācies vasaras laiks, bet arī šajā
laikā esam aicināti pārdomāt vārdus no apustuļa Pāvila vēstules
Kolosiesiem: ,,Kristus ir visas radības pirmdzimtais, jo Viņā ir radīts viss, kas ir radīts debesīs un
virs zemes, redzamais un neredzamais…’’. Kas ir tas, ko mēs varam

iegūt no šī teksta pārdomāšanas?
Jēzus ir gan cilvēks, pie kura var
pieskarties, kuru var sastapt, kuru
var dzirdēt runājam arī šodien un
dažādās dzīves situācijās, bet kurš
reizē ir Dieva Dēls un ir mūs atpircis it kā no jauna dzemdinājis mūsu debesu Tēvam. Caur viņu Dievs
atjauno šīs pasaules grēka, sāpju
un ciešanu skarto seju. Mēs raugoties tikai uz šīs pasaules labumiem
varam bieži vilties, ka neko tomēr
šie labumu man nedos, lai es justos
pastāvīgi piepildīts un mīlēts. Raugoties uz Kristus atvērtām brūcēm,
kurās mēs esam dziedināti varam
droši paļauties uz Dieva mīlestību,
kurā ir saņemama piedošana, dziedināšana un dvēseles miers. Jautājums paliek vai šodienas cilvēkam
ir vajadzīga Dieva mīlestība, dziedināšana un piedošana vai viņš to
alkst un slāpst pēc tās. Ja skatās
dzīves situācijās kurā nav pieminēts Dievs un viņa Vārds liekas
cilvēkam ir vienalga, kas notiek ar
viņa dzīvi, bet tikko cilvēks jūtas
apdraudēts sāpināts viņš meklē

patvērumu pie kāda, kas varētu
viņu pasargāt un samīļot. Ne vienmēr tas ir Dieva Dēls – Jēzus
Kristus, kurš ir nācis pie slimniekiem un grēciniekiem, lai viņiem
dotu dzīvību. Redzam arī parastajā
dzīvē, ja cilvēks griežas pie nepareiza speciālista, kāda šarlatāna vai
vēl ļaunāk burvja, maģija, kas pat
lieto kādas lūgšanas, tas cilvēku
noved nevis pie iekšējās dziedināšanas, bet vēl citu problēmu iegūšanas. Ko tad mēs varam darīt šādās situācijās, ja mūsu sāpes ir neizturamas garīgajā līmenī? Mēs
esam tās aicināti nodot nevis kādam pirmajam garāmgājējam, kas
par mums tikai pasmiesies, bet cilvēkam kas prot uzklausīt un dāvāt
mums Kristus klātbūtnes, miera un
piedošanas zīmi. Parasti tas katolim nozīmē priesteri, bet ir arī iespēja saņem aizlūgšanu un palīdzību no cilvēkiem, kuri paši to ir saņēmuši un piedzīvojuši Kristus

klātbūtni.
Šajā mēnesī mēs esam aicināti piedalīties arī rekolekcijās no
16-18 jūlijam, kurās arī varam
saņemt aizlūgšanu par dažādām
mūsu sāpīgām problēmām. Bet 2.
augustā svinot sv. Franciska no
Asīzes izlūgtās Porciunkulas atlaidas, mēs varam pavadīt mūsu svētceļniekus ar sv. Misi plkst. 10.00,
kuri dosies ar kājām uz Aglonas
Dievmātes svētkiem. Esam aicināti
arī lūgties par jauno bīskapa kandidātu pr. Zbigņevu Stankeviču,
kurš 8 augustā saņems bīskapa
svētību, bet 22 augustā viņam
būs svinīgais ingress, kurā tad
viņš uzņemsies jaunos Rīgas arhibīskapa pienākumus. Novēlam viņam savās lūgšanās daudz Svēta
Gara degsmes un dāvanas, lai kalpotu Dieva tautai.
Pr. Krišjānis Dambergs OFMcap

Tu esi mīlēts savā nespēkā!
Man šķiet ka starp dažādiem riskiem, kādi mums uzglūn
garīgajā dzīvē, viens no visdraudošākajiem un izplatītākajiem ir kārdinājums salīdzināties. Pēdējā laikā man bija brīnišķīga iespēja
brīvlaikā divas nedēļas pavadīt kopā ar jauniešiem. Ja runa ir par izveicīgu salīdzināšanās mākslu, tad

mans novērojums diemžēl ir tāds,
ka šis kārdinājums ļoti bieži ielaužas viņu attiecībās, un daudzi no
viņiem šajā lietā ir īsti meistari.
Salīdzināšanās ar citiem
var notikt vairākos līmeņos – materiālajā, psiholoģiskajā un garīgajā. Pēc mana uzskata garīgais līmenis ir visbīstamākais, jo aizskar
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visintīmāko un visjūtīgāko daļu no
mums. Otra puse „tehniskā”, kurai
vērts pievērst uzmanību, runājot
par salīdzināšanos, ir mērķis un
konsekvences, kādas šis kārdinājums nes sev līdzi. Mēs varam lietot salīdzināšanu, lai paceltu pašapziņu par sevi pašu – esmu labāks
par..., man taču ir vairāk..., protu
un varu izdarīt vairāk nekā..., no
tāda daudzuma cilvēku tikai es...,
utt. Šeit nu ir vistaisnākais ceļš uz
lepnību, sevis paaugstināšanu pāri
citiem un narcismu. No otras puses
salīdzinājumi var novest pie pavisam pretējiem secinājumiem – visiem tas ir, tikai ne man..., esmu

sliktāks pat par..., nekas man nesanāk un neko nemāku, bet citi... utt.
Turpretī šeit ir taisns ceļš, lai sevi
atzītu par nekam nederīgu, nevērtīgu un visbeidzot par nemīlētu un
tādu, kurš nav pelnījis, lai viņu mīlētu.
Vai atceries, kā Jēzus tika
galā ar šādu salīdzināšanās kārdinājumu? Mācekļi sāk apspriest,
kurš no viņiem ir vislielākais (Lk
9,46). Sv. Marka Evaņģēlijā mēs
lasām vēl skaidrāk, ka ne tikai apsprieda, bet pat sastrīdējās savā
starpā (Mk 9,34). Jēzus viņu
priekšā noliek bērnu... „Jo kas ir
vismazākais starp jums visiem, tas
ir liels” (Lk 9,48). „Ja kurš grib
būt pirmais, tas lai ir starp visiem
pēdējais un visu kalps!” (Mk 9,35).
Jēzus sagriež ar kājām gaisā visu
viņu domāšanas veidu, vienlaicīgi
parādot Dieva skatienu uz katru
cilvēku. Dieva acīs ikviens ir mīļotais bērns: bagāts vai nabags, garš
vai īss, akls vai redzīgs, tas, kuram
dzīvē veicas vai tāds, kuram visa
pasaule sabrukusi... Katrs ir mīlams, jo ir bērns...
No otras puses ir vērts pamanīt savu neatkārtojamību un
vērtību un par to pateikties Dievam. Pateikties par to, ka Viņš
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mūs ir radījis tik dažādus, ar tik
dažādām spējām un dāvanām, kādas saņēmām. Vienādi attiecībā uz
mīlestību, bet dažādi attiecībā uz
dzīves „startu” un uzdevumiem.
Vienādi attiecībā uz dzīves ceļojuma mērķi, bet atšķirīgi ejot ceļu,
kādu mums vajag veikt katru dienu... Man šeit nāk prātā Jēzus līdzība par talentiem, jo īpaši tās
sākums: „Kāds cilvēks aizceļodams sasauca savus kalpus un uzticēja viņiem savu īpašumu. Vienam
viņš deva piecus talentus, citam
divus, bet citam vienu, katram pēc
tā spējām.” (Mt 25, 14-15). Cilvēks, kurš uzticēja kalpiem savu
īpašumu, simbolizē Dievu, kurš
izdala dāvanas, harizmātus, uzdevumus un misijas visiem cilvēkiem
„pēc viņu spējām”. Reizēm lasot
šo līdzību var parādīties jautājums:
cik īstenībā es pats esmu saņēmis
talentus?! Vai es esmu pirmais, vai
otrais, vai trešais kalps? Bet svarīgāk tomēr šķiet sev pajautāt, cik
lielā mērā es tos izmantoju un attīstu? Jo kad Kungs atgriezīsies
„sāks ar viņiem norēķināties” (sal.
Mt 25,19).
Kārdinājums salīdzināties
ar citiem nevajadzīgi atņem laiku,
kuru mēs varam izmantot nevis

spriežot, kurā vietā rindā mēs atrodamies, bet gan kā vislabāk šo vietu izmantot... No kārdinājuma salīdzināties vislabāk sargā pateicības
lūgšana! Lūgšana, kurā mēs no
visas sirds Dievam pateicamies par
visām dāvanām un talentiem, ar
kādiem mani ir apdāvinājis, bet vēl
jo vairāk pateicos par manas dzīves neveiksmēm, nespēju un to,
kas man nepadodas... Vai tā var
lūgties?!
Pateicība Dievam par to, ka
es neprotu slēpot un slidot! Man
nepadodas matemātika un darījumu kārtošana - slava Dievam! Neprotu spēlēt futbolu un komanda,
kurā es spēlēju vienmēr zaudē slava Dievam! Vēl daudzas citas
lietas es neprotu un daudzās esmu
vājš, bet to, ko es neprotu, atdodu
Jēzum un saku: Slava Tev, Jēzu,
par to, ko neprotu un par to, kas
man nepadodas. Ja man tas padotos iespējams ka citās lietās es būtu
ļoti slikts...
Dievs mani tādu radīja –
kopā ar maniem ierobežojumiem
un ar zināmu manu neapdāvinātību. Par to arī man vajag pateikties
un slavēt Viņu. Dievs mani radīja,
lai mani mīlētu... Viņš kādreiz nepateica: „Radīsim viņu, jo man
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noderēs šajā lietā, vai kaut kam
citam”. Viņš mani radīja nesavtīgi
un ļoti vēlas, lai es to zinātu un
tam ticētu. Tieši tāpēc es neesmu
veidots speciāliem uzdevumiem –
man nav visu spēju, un es nezinu
visas pasaules valodas. Es esmu
vājš un daudz lietas neprotu, bet
to, ko protu cenšos pavairot un izmantot Dieva godam.
Tu vari domāt, ka dzīvē
vairs nekam nederi... Tieši tad sev
atgādini, ka vienam gan tu esi derīgs – būt mīlētam! Dievs, kas
Tevi radīja, kā mīļoto, vienīgo dēlu
un mīļoto, vienīgo meitu vēlas tevi
mīlēt – atļauj Viņam to darīt! Var-

būt tev tiešām nav tādu spēju, talantu kā citiem... Varbūt tiešām esi
dzīves neveiksminieks un tev ir
divas kreisās rokas... Varbūt cilvēki par tevi smejas un runā, ka nekas labs no tevis nesanāks... Dievs
mīl tevi tāpat, jo tu esi Viņa bērns!
Un tā tas paliks – pat ja tev būs jau
80 gadu – Viņš vienmēr uz tevi
skatīsies kā uz mazu bērnu un tāpat tevi mīlēs... Un kad pienāks
laiks, Viņš izmantos tavu nespēju,
lai to pārvērstu lielā labumā!
Adam Piekarzewski sdb
tulkots no poļu valodas

Sludinājumi
SVĒTCEĻOJUMS

Pieteikšanās pa tālruņiem:

RĪGAS SV. ALBERTA
BAZNĪCA – AGLONA 2010

no 2. – 15. augustam –
kopā ar Jēzu, mīlot
Viņa Māti Mariju




Anda 26323929
Melānija 26296161

Rekvizīti līdzņemšanai:
Bībele
Rožukronis
Guļammaiss un matracītis
Ērti apavi (vēlams 2 pāri)
Lietusmētelis
Trauku komplekts
(bļoda, karote, krūze)
 Pierakstu klade un rakstāmais
 Pirmā neatliekamā medicīniskā aptieciņa
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LATVIJAS V JAUNIEŠU
DIENAS
2010. GADA 13. 14.AUGUSTS, AGLONĀ
Tēma: "Labais Mācītāj,
kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi?" (Mk 10,17)
pr. Eduards Voroņeckis ( jaunie-

šu dienu vadītājs)
e-mail: eduardsvoroneckis@inbox.lv, mob. 29816995
RĪGAS ARHIDIECĒZE:
pr. Rihards Rasnacis
e-mail: draudze@madona.lv,
mob. 29120606
Jauniešu dienu programma
13. augusts (piektdiena)
10.00 Dalībnieku reģistrācija
11.00 Jauniešu dienu atklāšana
12.00 Sv. Mise (celebrē pāvesta
apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Luidži Bonacci
(L.Bonazzi) kopā ar visiem Latvijas bīskapiem)
13.30 Pusdienas (ikviens dalīb-

nieks ēšanu nodrošina pats)
15.00 Interešu grupu un jauniešu
aktivitāšu prezentācijas
17.00 Darbs grupās
19.00 Vakariņas (ikviens dalībnieks ēšanu nodrošina pats)
20.00 Jauniešu procesija „Nāc,
seko man!" ar Fatimas Dievmātes statuju pa sakrālo laukumu ar
svecēm un karogiem
21.00 Koncerts
24.00
Pusnakts Sv. Mise, nakts
vigilija bazilikā
14. augusts (sestdiena)
9.00 Laudes (rīta lūgšana)
10.00 Bīskapu katehēze (vada Pāvesta apustuliskais nuncijs Baltijas
valstīs arhibīskaps Luidži Bonacci), jautājumi un atbildes.
12.00 Svētceļnieku grupu prezentācijas, Sv. Mise (pie pāvesta altāra,
bīskapu
koncelebra)
Aicinām tevi piedalīties Latvijas
V Jauniešu dienās! Tiksimies
Aglonā!

*****
CILVĒKA GARĪGĀ DZIEDINĀŠANA UN ATBRĪVOŠANA NO GRĒKA , ĻAUNUMA SEKĀM

Lūgšanas par iekšējo dziedināšanu un atbrīvošanu notiks mūsu
draudzē 16.jūlijā un 20.augustā
pēc sv. Mises plkst. 18:00 un Vissvētākā Sakramenta adorācijas.
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Vada ,,sv. Sebastiana mājas” kalpotāji kopā ar draudzes priesteri.
Informācijai zvanīt Normundam:
20325480.

*****
14. – 15.augustā notiks svētceļojums uz Aglonu ar autobusu.
Pierakstīšanās sākot ar 4.jūliju
pirms un pēc Svētās Mises plkst.
9.00 un 11.00. Pulcēšanās pie Sv.
Alberta baznīcas. Izbraukšana
14.08. plkst. 8.00. Uzziņas tālr.:
27163998 (Janīna)

*****
Meklēju auklīti-asistenti 6 gadīgam puisītim ar autismu un vidēji
smagu garīgu atpalicību. Vēlama

iepriekšēja pieredze ar šādiem bērniem. Svarīgi, lai auklīte bērnu
varētu pieskatīt gan savās mājās,
gan bērna dzīvesvietā. Dzīvojam
Āgenskalna
priedēs.
Tel.
29759023 (Anita)

*****
Kapusvētki 2010.gadā:
Pleskodāles kapos –
25. jūlijā plkst. 15:00
Ziepniekkalna kapos –
1. augustā plkst. 14:00
Ķekavas kapos – 22.
augustā plkst. 14:00
Katlakalna kapos –
29. augustā plkst. 14:00

Liturģiskais kalendārs
 23.

jūlijs, piektdiena – Sv. Brigitas, mūķenes un Eiropas aizbildnes, svētki. Svētās Mises:
800 un 1800.
 25. jūlijs, svētdiena – Rīgas
Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, lieli svētki.
Svētās Mises: 800, 900, 1100 un
1800.
 2. augusts, pirmdiena – Porciunkulas svētki un atlaidas, mūsu draudzes īpašā svētku diena
(atlaidas var iegūt vienu reizi no

1. augusta pusdienām līdz 2.
augusta 24:00 dievbijīgi apmeklējot baznīcu un noskaitot Tēvs
mūsu... un Es Ticu...) sv. Mise
svētceļniekiem plkst. 1000
 6. augusts, piektdiena – Kunga
pārveidošanas svētki. Svētās
Mises: 800 un 1800.
 9. augusts, pirmdiena – sv. Terēzes Benediktas no Krusta,
jaunavas un mocekles, Eiropas aizbildnes svētki. Svētās
Mises: 800 un 1800.
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 10.augusts,

otrdiena – sv. Laurencijs, diakons un moceklis,
svētki. Svētās Mises: 800 un
1800.
 14. augusts, sestdiena – sv. bīskapa Meinarda, Latvijas aizbildņa lielie svētki. Svētās Mises: 800 un 1800.
 15. augusts, svētdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas Uz-

ņemšanas debesīs lielie svētki.
Sv. Mises: 8:00; 9:00; 11:00 un
18:00
 16. augusts, pirmdiena – sv.
Roha svētki (mūsu draudzes
īpašā svētku diena). Svētās Mises: 800 un 1800.
 24.augusts, otrdiena – sv. apustulis Bartolomejs, svētki. Svētās Mises: 800 un 1800.

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
Draudzes kontaktinformācija:

Baznīca atvērta:

Adrese: Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76
Draudzes mājas lapa:
www.catholic.lv/alberta

No pirmdienas līdz sestdienai:
7.00 – 9.00 un 16.30 – 18.30
Svētdienās: 6.30 –12.30 un 16.30 – 19.00
Obligāti svinamo Baznīcas svētku
dienās: 7.00 – 12.30 un 16.30 – 19.00

Draudzes kancelejas darba laiks:
no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.
9.00 līdz 17.00
piektdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00
Svētdienās un obligāti svinamo Baznīcas
svētku dienās: slēgta.

Svētās Mises:
No pirmdienas līdz sestdienai:
8.00 latviešu valodā
18.00 latviešu valodā

t. Krišjānis Dambergs OFMCap,
tālr.: 2 677 56 79; e-pasts:
br.krisjanis@gmail.com;
t. Aldis Ziemelis OFMCap,
tālr.: 2 682 17 74.

Svētdienās:
8.00 poļu valodā
9.00 latviešu valodā
11.00 (Summa) latviešu valodā
18.00 latviešu valodā (ar ģimenēm un
bērniem)

Vissvētākā Sakramenta
adorācija:

Obligāti svinamajos Baznīcas svētkos:
8.00 latviešu valodā
11.00 (Summa) latviešu valodā
18.00 latviešu valodā

Katra mēneša pirmajā svētdienā:
Pēc Sv. Mises no 9.00 līdz 11.00
Katra mēneša pirmajā piektdienā:
Pēc Sv. Mises no 9.00 līdz 10.00, 17.00 –
18.00 un 30 min. pēc Sv. Mises 18.00
Otrdienās: 30 min. pēc Sv. Mises 18.00
Piektdienās: 30 min. pēc Sv. Mises 18.00

Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis
Teksta salicēja: Marika Lotaņuka
Maketētāja: Jevgeņija Gaiķena
Teksta korektore: Ruta

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