
   

 

Dārgie brāļi un māsas Kristū! 

,,Mani mīļie, redziet, kādu 

mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, 

ka mēs tiekam saukti par Dieva 

bērniem”(1 Jņ 3.1)! Šādu 

lasījumu mēs dzirdēsim 1. 

novembrī Visu Svēto lielajos 

svētkos. Apustulis Sv. Jānis  mums 

atklāj, ka esam nosaukti un 

pieņemti par bērniem, kā Dievam 

piederīgi, radniecīgi un pavisam 

tuvi. Mēs varētu jautāt: „Ar ko 

saistās šī piederība Dieva bērnu 

saimei?” Noteikti ar vienu ticību, 

ko kopīgi apliecinām, ar tām 

pašām cerībām Jēzū Kristū un ar 

universālo aicinājumu uz svētumu. 

Ir tik daudz lietu, kas mūs vieno, 

bet ir daudz arī tādu, kas dara  mūs 

atšķirīgus, tomēr ne tik atšķirīgus, 

ka nespētu saprasties. Tāpat, kā 

mūsu roka nevar pateikt kājai, ka 

tā nav vajadzīga tāpēc, ka nav tāda 

pati kā roka, un acs nevar pateikt 

ausij, ka tā nav vajadzīga, jo tās 

abas ir būtiskas, lai veidotu mūsu 

maņas un uztveres spējas. Mēs 

esam svēto lietu mantinieki un 

izmantotāji, un galvenais ir, lai 

mēs patiešām spētu labi izmantot 

mums uzticētos dārgumus. Ar 

svētām lietām es domāju visu to 

kopumu, ko mums atklāj Kristus 

Baznīca savā dārgumu krātuvē – 

liturģijā, sakramentos, Dieva 

Vārda lasīšanā un tulkošanā, Svēto 

dzīves paraugā. „Kā Svētā Baznīca 

darbojas, lai mums šodien parādītu 

Kristus Mistiskās Miesas 

skaistumu?”, mēs varētu jautāt. 
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Baznīca tiešām darbojas, tā 

iedarbojas arī caur mūsu maņām 

un uztveri  – caur mūsu dzirdi, kad 

klausāmies un sadzirdam Dieva 

Vārdu mūsu sirdīs, caur redzi, kad 

redzam skaistu liturģiju, 

uzlūkojam Svēto attēlus, caur 

jūtām, kad katrs savādākā veidā 

sajūtam Dieva klātbūtni. Varētu 

rasties jautājums: Vai tā 

nedarbojas līdzīgi masu medijiem, 

kas secīgi „bombardējot” katra 

cilvēka ausis un acis, kas tajos 

ieklausās, paveic savu, ja cilvēks 

nav kritisks un ar skaidru prātu, ja 

viņš nespēj atšķirt labo no ļaunā? 

Nē, Baznīca mūs „nebombardē”, 

bet gan sludina, aicina un atklāj 

patiesību - pat tad, ja tā nav 

izdevīga un ja tā nav skaisti 

noformēta kā reklāmā. Kad mēs 

klausāmies Evaņģēlija vārdus, ne 

vienmēr tie ir viegli uztverami un 

saprotami, bet mēs tos pieņemam, 

jo ticam, ka tie nes mums mūžīgo 

dzīvību. Tā darīja arī daudzi 

Baznīcā godātie un mīlētie Svētie, 

kuri lasīja, dzirdēja un atkal lasīja 

un dzirdēja Dieva Vārdu, to ne 

uzreiz saprata, tomēr pieņēma un 

izdzīvoja katrs savādāk. Zinām, ka 

daudzie Baznīcas apstiprinātie 

Svētie ir bijuši atšķirīgi savā 

svētumā un harizmās, ko katrs no 

viņiem ir izdzīvojis atbilstoši 

savam aicinājumam. Mēs, 

protams, nevaram burtiski kopēt 

Svēto dzīves, izdzīvojot tās no 

jauna, bet mēs varētu viņus 

atdarināt, turklāt labāk pat kā labi 

aktieri, kas spēlē savu varoņa 

lomas, izrādot tās publikai. Svarīgi 

ir, lai mēs nevis tēlotu, bet iekļautu 

savā dzīvē ar savu prātu un 

intelektu to labāko, ko dod mums 

Svēto dzīves paraugs un liecība. 

Novembra mēnesī atzīmējot Visu 

Svēto dienu, arī mēs atceramies 

savus Kristības vai Iestiprināšanas 

Svētos patronus, tos piesaucam un 

godinām, nevis pielūdzam, kā to 

dažkārt neapdomīgi mēdz sacīt. 

Mēs arī lūdzam viņu 

aizbildniecību un palīdzību mūsu 

dzīves aicinājuma izpildē, pat 

pavisam ikdienišķās lietās, kā 

piemēram, sv. Kristapa - 

autovadītāju aizbildņa palīdzību. 

Par Svētajiem mūsu draudzē 31. 

oktobra vakarā būs dažādu grupu 

un jauniešu uzvedums, uz ko arī 

visus sirsnīgi uzaicinu. Tanī pat 

laikā uz ielas un sevišķi skolās 

daudzi jaunieši un bērni ietērpsies 

okulto un ļauno varoņu tērpos, pie 

tam visbiežāk ar vecāku piekrišanu 
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4. KRĪZES VĒRTĪB 
Dieva „klusēšanas un klāt 

neesamības” pārbaudījumu laiks 

nes sev līdzi izaicinājumu tam, 

kurš lūdzas. „Neuzklausītās” 

lūgšanas laiks, cilvēciskās 

bezspēcības sajūta liek aizdomāties 

par to nozīmi cilvēka dzīvē. Tas 

liek attīrīt personīgo ticību, ideju 

par Dievu, kādu mēs to sev 

izveidojam, pārbaudīt mūsu cerību 

attiecībā uz Dievu, atzīt savu 

un atļauju, nezinot un nesaprotot, 

ka tajā bieži slēpjas garīgs un 

morāls ļaunums pat, ja tā ir tikai 

spēle. Ticīgie katoļi šajos svētkos 

svin Svēto uzvaru, nevis ļaunā 

uzvaru, un arī mūsu bērniem būtu 

jāpiedalās Svēto svinībās šeit virs 

zemes nevis jāskrien pakaļ modes 

kliedzienam un jāpakļaujas 

vispārējām tendencēm. Ticība 

nedrīkst būt vienaldzīga un 

absolūti privāta lieta. Ja, 

piemēram, vecāki padodos 

negatīvai sabiedrības modei un 

miera labad ļauj to darīt arī saviem 

bērniem, tad drīz var nākties 

baudīt sliktus augļus. Pozitīvāka 

izklaide bērniem būtu, ja tie 

iepazītu un atdarinātu svēto varoņu 

dzīvi un tā mācītos ieraudzīt 

skaistus paraugus savai dzīvei. Šīs 

pārdomas man rodas, domājot par 

ticības aktualitāti un svaigumu 

ticīga cilvēka ikdienā, sevišķi 

ģimenē. Diemžēl dažreiz arī jaunās 

ticīgo ģimenēs attīstās tādas 

tendences kā ticības novecošana 

un stagnācija. 

Ticības pozitīvākai izdzīvošanai 

mēs arī ikdienā atgriežamies pie 

Dieva Vārda, Svēto dzīves 

aprakstu vai arī Baznīcas mācības 

lasīšanas, kaut nelielos, īsos 

fragmentos, kas savukārt saistās ar 

tā izdzīvošanu ģimenes atmosfērā. 

Sabiedrībā, skolā vai darba vietā 

parasti neatradīsim sev pietiekoši 

labu paraugu, lai izdzīvotu savu 

ticības pieredzi pilnībā. To var 

nodrošināt tikai ticīga ģimene savā 

īpašajā gaisotnē, kas atvērta visam 

labajam. 

  Aicinu arī 13. novembrī  

plkst. 11.00  visiem kopīgi svinēt 

mūsu draudzes patrona un galvenā 

aizbildņa sv. Alberta Lielā svētkus 

kopā ar mūsu arhibīskapu 

Zbigņevu Stankēviču. Ja būsim 

labi sagatavojuši savu dvēseli un 

prātu, tad varēsim  iegūt atlaidas, 

ko dod Baznīca. Tās nav kā 

atlaides veikalā  – mazāka maksa 

par kādu preci, bet gan nozīmē 

garīgā soda atlaišanu par grēkiem 

un pārkāpumiem, kā arī to 

negatīvo seku mazināšanu uz mūsu 

Tikšanās ar „klusējošo” Dievu ir iespēja  
lūgšanas attīstībai  
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ierobežotību. „Šajos šķietami 

negatīvajos brīžos atklājas, ko 

cilvēks patiesībā meklē lūgšanā: 

vai Dievu, kas savā nebeidzamajā 

brīvībā vienmēr ir augstāks par 

viņu, vai drīzāk pats sevi, paliekot 

personīgās pieredzes ietvaros, 

kurus novērtē pozitīvi kā 

vienotības ar Dievu pieredzi, vai 

negatīvi – kā mistiskā „tukšuma” 

pieredzi” (no Ticības 

Kongregācijas vēstules bīskapiem 

15.10.1989 g., nr.30). 

Neviens lūgšanā nav brīvs 

no draudiem ieslēgties personīgo 

lietu ietvaros, no delikātas 

egocentrisma formas. Mūsdienu 

cilvēkam  tuva ir pārliecība un 

sajūta, ka viss ir atkarīgs no viņa. 

Šī nostāja tiek pārnesta arī uz 

ticības un lūgšanas pasauli. 

Vissvarīgākās tad kļūst mūsu 

domas un jūtas, mūsu garīgās 

vēlmes un iedomas par Dievu. 

Cieņas izrādīšana tām izsauc bailes 

no tā, kas ir jauns un savādāks. 

Ikviena izmaiņa var tikt uzņemta 

negatīvi, kā draudi. Tad mēs 

sākam darboties nevis Svētā Gara 

iedvesmā, bet tīri cilvēcisku 

motīvu vadīti. No šejienes Dieva 

klāt neesamības, garīgā tukšuma 

pieredze var kļūt par iespēju 

atgriezties un mainīt mentalitāti.  

Vēlreiz atsaukšos uz 

personīgo pieredzi. Pirms pāris 

gadiem es braucu ar vilcienu no 

Vroclavas uz Moniek pie 

Belostokas (Polijā) vadīt 

rekolekcijas. Man vajadzēja 

pārsēsties Varšavā. Vilciens 

apstājās pirms Varšavas un man 

šķita, ka es vairs nepaspēšu 

pārsēsties uz otru vilcienu. Tas 

viss sarežģīja agrāko ceļojuma 

plānu. Es jau samierinājos ar to un, 

kad iebraucu Centrālajā Varšavas 

dzelzceļa stacijā, izrādījās, ka 

vilciens uz Belostoku tieši 

piebrauc pie perona. Es ātri 

pārsēdos. Tālākais ceļš ritēja 

mēģinot atbildēt uz jautājumu: Ko 

Dievs vēlējās man iemācīt šajā 

ceļojumā?  Pēkšņi sapratu, ka ne 

viss ir atkarīgs no manis. Man bija 

arī iespēja pārdomāt sajūtas, kādas 
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izjutu šī notikuma laikā: drosmes 

zaudēšana, pretenciozitāte, 

noslēgšanās attiecībā uz Dieva 

spēku un domāšana tikai par ceļa 

mērķi. Viens neliels notikums 

pēkšņi izsauca tik daudz apjukuma 

cilvēciski saliktajā lietu gaitā; 

izraisīja rūgtumu, lai 

„nesaimniekotu svešā ligzdā”. 

Grūtību un garīgā sausuma 

laikā lūgšanā mēs varam pārbaudīt 

mūsu pašpietiekamības un 

pašapmierinātības sajūtu, 

aizvēršanos uz Dievu un Viņa 

žēlastību. Tieši to cilvēku dzīvēs, 

kuri ir ļoti aktīvi iesaistīti dažādos 

procesos, kuri ir atbildīgi un no 

kuriem ir atkarīgi svarīgi lēmumi 

un dažādu notikumu gaita, šī 

pieredze var būt iespēja atgriezties 

un pareizāk novērtēt lietu 

hierarhiju, bet dažreiz arī šķīstīties 

un sakārtot savas pieķeršanās. 

Grūtības lūgšanā var būt arī 

iespēja padziļināt mūsu uzticību  

Dievam un šķīstīt mūsu ticību. 

„Stāvi drosmīgi, svētceļniek, – 

rakstīja pr. Jordans savā 

„Garīgajā dienasgrāmatā” – kad 

tu paklūpi uz nelīdzenā dzīves 

ceļa. Pievērs savu skatienu 

Debesīm un ceļo bez bailēm, līdz 

aiziesi līdz mūžīgās dzīves 

vārtiem. Ceļotāj, nepadodies 

nogurumam un lai tevi nepārņem 

šaubas, jo Visaugstais tevi 

stiprinās un pasargās  šajā grūtību 

un briesmu pilnajā ceļojumā uz 

mūžīgo paradīzi”. Lūgšana ir 

mīlestības un uzticības akts. 

Uzticīga pastāvēšana garīgā 

sausuma un iekšējo grūtību laikā ir 

uzticības apliecināšana Dievam un 

pestīšanas meklēšana pie Viņa.  

Šāda pieeja veicina, ka 

izdzīvotās grūtības kļūst par 

zīmīgiem etapiem lūgšanas 

attīstībā, kļūst par darbības 

programmu un sadarbību ar Dieva 

žēlastību, kā arī mūsu ticības 

padziļināšanu. Grūtības, kuras 

parādās lūgšanā, mums parāda 

mūsu nebrīves stāvokli, palīdz 

pamanīt jūtas, kuras mēs parasti 

sevī apspiežam vai tās nepamanām 
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Sludinājumi 
Visu Svēto dienas 

priekšvakarā, 31. oktobrī plkst. 

19:00, notiks Svēto piemiņas 

vakars "Svētie uzvar", kad 

lūgsimies par visiem pasaules 

kontinentiem. Programmā 

plānotas video liecības, dažādi 

teatralizēti stāsti par Svētajiem 

no visiem kontinentiem dažādu 

kopienu un kustību izpildījumā. 

Būs iespēja uzticēt savus 

lūgumus Jēzum Vissvētākajā 

Sakramentā, kā arī pieņemt 

Izlīguma - Grēksūdzes 

Sakramentu. Plānotas arī 

personiskās aizlūgšanas. 

Aicinām visus, kas vēlas kopīgi 

pārdomāt Svēto dzīves un 

lūgties par mieru un cilvēku 

atgriešanos visos kontinentos. 

Mīļā draudze, ikviens no Jums 

ir gaidīts savas draudzes 

pasākumā. Gaidām ikvienu, 

kam sirds deg uzticībā 

Svētajiem un kas vēlas piedzīvot 

brīnumu kopīgā lūgšanā par 

pasauli - "Kur divi un trīs manā 

vārdā, tur lūgšanas tiks 

uzklausītas". 

Brāļi kapucīni,  sv. Damiāna 

grupa un visi draudzes jaunieši  
 

*****  
 

Sv. Alberta Lielā svētki un 

Iestiprināšanas sakraments 
Svētdien, 13.novembrī, svinēsim 

mūsu draudzes aizbildņa sv. 

Alberta Lielā svētkus (atlaidas); 

Sv. Misi plkst. 11:00 celebrēs 

Rīgas arhibīskaps  Zbigņevs 

Stankevičs, tiks dalīts 

Iestiprināšanas sakraments. 

Šai sakarā Iestiprināšanas 

sakramenta pieņemšanai ir 

paredzētas obligātās trīs tikšanās 

bērniem – 22., 29.oktobrī un 

5.novembrī plkst. 17:00 
svētdienas skolas telpās. 

Pieaugušajiem – 5.novembrī 

plkst. 12:00 un 6.novembrī plkst. 

12:30. Nodarbības notiks Alfa 

kursa telpās, ieeja no Zemaišu 

ielas puses. 
 

*****  
 

IEKŠĒJĀS DZIEDINĀŠANAS 

UN ATBRĪVOŠANAS 

LŪGŠANU TIKŠANOS 9 SOĻU 

PROGRAMMA 

 mūsu draudzē notiks mēneša 

trešajā piektdienā, 

18.NOVEMBRĪ.  

2.SOLIS – GRĒKS. Sākums 

plkst. 16:00 (Ģimenes 

dziedināšanas Svētā Mise plkst. 

18:00). 
 

***** 
 

Kustība „Laulāto tikšanās” 
piektdienās - 4. un 25. novembrī  

plkst. 19.15 organizē ikmēneša 

tikšanos laulātiem pāriem, kuri 

bijuši rekolekcijās vai izgājuši 
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Liturģiskais kalendārs 

1.novembris, otrdiena –  Visi 

Svētie, obligāti svinamie lielie 

svētki. Sv. Mises: 8.00, 11.00, 

18.00 (sēru procesija mirušo 

piemiņai pēc sv. Mises).  

2.novembris, trešdiena – visu 

Ticīgo Mirušo piemiņas diena.  

Sv. Mises: 8.00, 11.00, 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. oktobris, ceturtdiena – 

Laterāna Bazilikas 

iesvētīšanas gadadiena, svētki. 

Sv. Mises plkst.: 8:00 un 18:00. 

13. novembris, svētdiena – 

Baznīcas aizbildņa sv. Alberta 

Lielā lielie svētki (atlaidas); Sv. 

Misi 11.00 celebrēs Rīgas 

arhibīskaps Zbigņevs 

Stankevičs, tiks dalīts 

Iestiprināšanas sakraments.  

20. novembris, svētdiena – Mūsu 

Kunga Jēzus Kristus, 

Vispasaules Karaļa, lielie 

svētki. 

27. novembris, svētdiena – 

Adventa I svētdiena.  
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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 

Otrdienās un piektdienās:  
30 min. pēc Sv. Mises 18:00  

Baznīca atvērta:  

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: 

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; 

t.Aldis Ziemelis OFMCap,  

tālr.: 2 682 17 74 

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 

18:00 latviešu valodā (ar ģimenēm 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 

Maketētāja: Jevgeņija Gaiķena 

Teksta korektore: Ruta Vinķele 

Izdevums ir par ziedojumiem! 

ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM ! 

NĀC APMEKLĒ DRAUDZES JAUNO MĀJAS LAPU 

www.albertadraudze.lv 

http://www.catholic.lv/alberta
mailto:br.krisjanis@gmail.com

