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Dārgie draudzes ticīgie!
Brāļi un māsas Kristū! Šo mēnesi
mūsu draudzē mēs iesāksim ar Visu Svēto dienu. Visi svētie ir tie
mūsu brāļi un māsas, kuri atrodas
Trīsvienīgā Dieva Mājās – Debesīs, ne tikai oficiāli par tādiem pasludinātie – beatificētie vai kanonizētie. Tā ir jau tagad Gavilējošā un
Kunga Godībā esošā Baznīca, kas
par mums lūdzas, lai arī mēs kādreiz būtu tur, kur atrodas viņi. Tātad arī kāds no mūsu brāļiem, tuviniekiem, radiniekiem vai drau-

giem, kas ir aizmiguši Kungā, var
tur jau atrasties. Šogad pasākumus
Visu Dieva Svēto godam mēs
sāksim ar Vigīlijas Sv. Misi iepriekšējās dienas - 31. oktobra
vakarā un mūsu jauniešu sarīkotu pasākumu ap plkst. 19.00.
Kāds no kristīgajiem rakstniekiem
par sevi ir rakstījis: “Ja es šodien
mirtu, tad, apsvēris visas iespējas,
es teiktu: “Ellē, nē!” Bet šie paši
apsvērumi tikpat noteikti man liek
teikt arī: “Paradīzē, nē! Tu vēl neesi gatavs, tu neesi pietiekami nobriedis.”” Un autors turpina par
sevi rakstīt: “Svētajā piektdienā,
pārdomājot Kunga ciešanas, man ir
bail pacelties ar Viņu pie krusta. Es
baidos ciest par citiem, es izvairos
no mīlestības. Bet, ja Paradīzē es
nespēju nokļūt, jo neesmu tam gatavs, kurp tad doties?” Un viņš pats
atbild: “Tā ir šķīstītava, kura atrodas šajā pusē mūžības robežai.
Šķīstītava ir vieta, stāvoklis un
priekšnosacījums tam, kurš vēl nav
cienīgs doties uz pilnīgās mīlestības Valstību, bet atslēga uz turieni
ir lūgšana un ciešanas, sevis piln-

veide un nobriešana Mūžīgā mielasta lielajai dienai.”
Dārgie brāļi Kristū! Tas var būt
par mierinājumu daudzām dvēselēm, kuras redz, ka savā mīlestībā
ir pārāk nepilnīgas un nevarīgas,
lai ar cerību raudzītos uz Dieva
valstību. Šķīstītavu varam salīdzināt ar kasti, kurā noliekam ziemas
ābolus, lai laiks un salmi uz tiem
darbojas tā, ka varam vēlāk šos
augļus baudīt. Bet uz cilvēku, kas
nav nobriedis, šķīstītavā darbojas
vispilnīgākā Dieva Mīlestības
uguns, kas karsē un šķīsta cilvēku
no visa liekā. Viņš ir pārbaudījis
tos kā zeltu kausējamā krāsnī un
pieņēmis kā dedzināmā upura dāvanu. (Gudr 3, 6) Turklāt šķīstītavā nokrīt arī daudzās maskas, kuras es esmu sev uzlicis, baidīdamies, ka tik kāds neierauga manu
īsto dabu, kas nav savienojama ar
mīlestību… Aiz šīm maskām es
slēpju egoismu, melus, gļēvulību
un lepnību. Kad cilvēks nonāk
šķīstītavā, šīs gadiem ilgi nēsātās
un lolotās maskas, kuras viņš pats
nekad nenoņemtu ne cilvēku, ne
Dieva priekšā, no viņa tiek noņemtas. Tiek iznīcināts viss mantojums, uz kā cilvēks balstījies šīs
dzīves laikā, bet kas nav bijis no
Dieva. Mēs varam iztēloties, kā tas
viss notiek, bet nekad nezināsim
patiesību, ja neesam to piedzīvojuši jau šeit, virs zemes. Tāpēc, brāļi,
domājot par mūsu mirušajiem tuvi2

niekiem, mums, iespējams, ir
priekšstats par to, kā viņiem ir trūcis no šīs patiesās Mīlestības
uguns, kura būs arī Paradīzē – Dieva Valstībā –, taču tas neko nedos
mums pašiem, ja mūsu sirds paliks
auksta, nejūtīga un nedzirdīga. Bet,
brāļi, jau šeit, virs zemes, ir iespējams iziet šo patiesās šķīstīšanās
ceļu, un mūsu pašu pilnveidei būtu
labi, ja mēs šo ceļu atrastu.
Ciest ar mīlestību un pacietību, kā
Kristus. Vai kāds to spēj? Daudzi
vienkārši cilvēki, tādi kā apustuļi,
kas bija zvejnieki, kā muitnieki,
kas sekoja Kristum, kā lieli grēcinieki, kas piedzīvoja Kristus piedošanas spēku, to spēja. Bet ko mēs
spēsim, ja šo Kristus atbrīvojošo
piedošanu un spēku nepiedzīvosim? Mēs varam jautāt kopā ar
apustuli par savas dzīves uzdevumiem un ceļiem, un par to, kur tajā
visā atrodas Dievs: “Kungs, mēs
nezinām, uz kurieni Tu ej. Kā tad
mēs varam zināt ceļu?” Jēzus
mums atbildētu: “Es esmu ceļš,
patiesība un dzīvība. Neviens nenonāk pie Tēva citādi kā tikai caur
mani.” Tāpēc, brāļi Kristū, ja
mums vēl ir dots laiks, tad izmantosim šī laika dāvanu jau šeit, lai
piedzīvotu Labo un Patieso, kas
nāk no Kristus mīlestības, un lai
darītu labu savai dvēselei un citiem
cilvēkiem.
Šomēnes - 18. novembrī, svētdienā, mēs svinēsim arī mūsu drau-

dzes patrona Sv. Alberta Lielā
svētkus. Šajā dienā Iestiprināšanas
sakraments netiks dalīts. Visi, kuri
piedalīsies draudzes svinībās, varēs saņemt pilnas atlaidas atbilstoši parastajiem noteikumiem par
atlaidām (skat. šīs draudzes avīzī-

tes Liturģiskajā kalendārā).
Novēlu Jums svētīgu laiku personīgām attiecībām ar mūsu Pestītāju
Jēzu Kristu!
Priesteris
Krišjānis Dambergs OFMCap

CIEŠANU NOSLĒPUMS ŠĶĪSTĪTAVĀ
Ja savā nāves stundā cilvēks nožēlos savus grēkus un kaut vai
minimāli spēs pieņemt Kristus
mīlestību, tad viņu sagaidīs sāpīgs šķīstīšanas process – nobriešana mīlestībai šķīstītavā: “...bet
pats tiks pestīts, bet gan kā caur
uguni.” (1 Kor 3, 15)
Svētais tēvs Benedikts XVI,
lūk, kā izskaidro 1 Kor 3, 12-15
teksta nozīmi, kurā runa ir par ciešanu
noslēpumu
šķīstītavā:
“Svētais Pāvils vispirms runā par
to, ka kristiešu pastāvēšana ir celta
uz kopīga pamata, kas ir Jēzus
Kristus. Tas ir pamatīgs fundaments. Ja mēs stingri balstāmies uz
šā pamata un uz tā esam uzcēluši
mūsu dzīvi, mēs zinām, ka pat nāvē šis pamats mums nevar tikt atņemts. Tālāk svētais Pāvils raksta:
“Vai kāds uz šī pamata ceļ zeltu,
sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu, salmus, to parādīs katra darbs.
Kunga diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds kura
darbs ir, to pārbaudīs uguns. Ja
kāda darbs, ko tas cēlis, pastāvēs,

tas saņems algu. Ja kāda darbs
sadegs, tas cietīs zaudējumu, bet
pats tiks pestīts, bet gan kā caur
uguni.” (1 Kor 3,12-15) Šis teksts
skaidri parāda, ka cilvēku glābšanai var būt dažādas formas: ka dažas uzceltas lietas var tikt sadedzinātas pilnībā; ka dvēselei, kurai
vajadzīga glābšana, pašai jāiziet
cauri “ugunij”, lai visbeidzot tā
kļūtu atvērta Dieva mīlestībai un
varētu ieņemt vietu pie Viņa mūžīgā kāzu mielasta galda.” (enciklika
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Spe salvi, 46)
No kurienes rodas ciešanas šķīstītavā?
Vienīgās ciešanas šķīstītavā
ir grēka sekas. Katrs grēks iznīcina
kādu konkrētu labumu un mīlestību, kas mājo cilvēkā, kā arī rada
kaitējumu viņa attiecībām ar Dievu
un citiem cilvēkiem. Šie postījumi,
kurus ir izraisījis grēks, ir ciešanu
avots gan tiem, kuri ir grēkojuši,
gan tiem cilvēkiem, ar kuriem viņi
ir saistīti. Tā kā visi cilvēki Kristū
veido vienu Miesu un “savstarpēji
ir locekļi” (Ef 4, 25), tad viena cilvēka grēks kaitē un rada ciešanas
arī citiem cilvēkiem. Pēc nāves
saites, kas vieno mirušo ar dzīvajiem uz zemes, netiek pārrautas.
Tiesa, mirušajam pārstāj eksistēt
fiziskais laiks, bet viņš pastāvēs tā
saucamajā antropoloģiskajā kontekstā, kas ir veidots caur mīlestības vai vainas attiecībām ar cilvēkiem, kas dzīvo virs zemes. Ja
kāds virs zemes viņa grēku dēļ cietīs, tad mirušajam ar viņu vajadzēs
tik ilgi līdzi ciest, līdz Kristus mīlestība uzvarēs visas viņa grēka
sekas, kuras rada šīs ciešanas. Ciešanas šķīstītavā ir to grēku konsekvences, ko cilvēks pieļāvis dzīvojot virs zemes. Lai nobriestu mīlestībai, šis stāvoklis, kas ir šķīstītava,
ir iezīmēts ar ciešanām, taču arī ar
pārliecību par galīgo atbrīvošanos
un pestīšanu. Ciešanas ir saistītas
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ar neremdējamām sāpēm, ko izraisījusi visu grēku seku pieredze.
Mums ir jāapzinās, ka mūsu grēki, bezatbildīgie vārdi un nolaidība nes augļus un cik ļoti tie kaitē
mums un citiem cilvēkiem pestīšanas ceļā. 1999. gada 4. augustā
svētais tēvs Jānis Pāvils II savā katehēzē mācīja, ka “ir jānovērš ikviena vismazākā pieķeršanās ļaunumam; katra dvēseles nepilnība ir
jāizlabo. Šķīstīšanai ir jābūt pilnīgai, un tas ir tieši tas, kas veido
Baznīcas mācības par šķīstītavu
būtību. Šis termins neapzīmē vietu,
bet gan esības stāvokli. Tie, kas
pēc nāves atrodas šķīstīšanas stāvoklī, jau atrodas Kristus mīlestībā,
kas viņus atbrīvo no nepilnību paliekām” (sal. Florences koncils:
Decretum pro Graecis: DS 1304;
Tridentas koncils : Decretum de
iustificatione: DS 1580; Decretum
de purgatorio: DS 1820).
Palīdzība dvēselēm šķīstītavā
Šķīstītava ir stāvoklis, kurā
dvēsele nobriest mīlestībai. Piedzīvojot briesmīgas ciešanas, kuras
izraisījuši grēki, dvēseles šķīstītavā
visā pilnībā izdzīvo patiesību, ka
Dievs tās ir aicinājis pastāvēt no
tīras mīlestības un uz pilnīgu laimi
Debesīs. Rētas, ievainojumi, deformācijas, ko ir izraisījuši grēki, sagādā tām lielas ciešanas, jo šo grēku konsekvences ir palikušas cilvēkos, kuri dzīvo virs zemes. Jēzum tādēļ ir vajadzīga arī dzīvo

piekrišana un sadarbība, lai Viņš
varētu ārstēt un dziedināt šo briesmīgo grēku sekas. Šai piekrišanai
vispirms jau ir jāizpaužas uzticības
pilnā lūgšanā par mirušajiem, caur
piedalīšanos Svētajās Misēs, kas
tiek celebrētas viņu nodomos, kā
arī upurējot par mirušajiem savas
ciešanas. Šādas lūgšanas, kā arī
dzīve saskaņā ar Evaņģēlija principiem - vienotībā ar Kristu - ir vienīgā efektīvā palīdzība, kādu gaida
no mums dvēseles, kas cieš šķīstītavā. Lūgšana par mirušajiem
mums ir uzlikta par pienākumu.
Tās trūkums ir nopietna vaina nolaidība. Pati Kristus Mīlestība
ir uguns, kas atbrīvo, pārveido un
padara cilvēku spējīgu uz pilnīgā-

ku vienotību mīlestībā ar Dievu un
ar visu Svēto sadraudzību. Jēzus
Kristus ir vīnakoks, bet mēs tā zari
(Jņ 15, 5). Mēs kā zari esam starpnieki, lai Kristus mīlestību dāvātu
citiem cilvēkiem, taču mēs patiesi
tādi būsim tikai tad, ja uzņemsimies grūtības, kas saistītas ar dzīvi
ticībā ikdienā, pēc katra kritiena no
jauna pieceļoties Grēksūdzes sakramentā, saraujot visas saites ar
jebkādu piesaistīšanos grēkam un
vienojoties ar Kristu uzticības pilnā
lūgšanā un Euharistijā. Tādēļ atcerēsimies par pienākumu katru dienu lūgties par mirušajiem, par iespēju upurēt Svētās Mises nodomā
par mirušajiem, kā arī izmantosim
iespēju iegūt pilnīgas atlaidas un
upurēt tās par mirušajiem. Dvēseles, kuras cieš šķīstītavā, savukārt
lūdzas par mums, kas dzīvojam
virs zemes, un tā palīdz mums mūsu pestīšanas ceļā.
Svētā Faustīne saņēma īpašu
žēlastību piedzīvot šķīstītavas realitāti. Lūk, kā viņa apraksta šo
gadījumu savā Dienasgrāmatā:
“Es ieraudzīju Sargeņģeli, kurš lika
man sekot viņam. Vienā mirklī es
atrados vietā, kas bija klāta ar miglu un piepildīta ar uguni, bet tajā daudz dvēseļu, kas cieta. Šīs dvēseles ļoti uzcītīgi lūdzas, bet bez
rezultāta attiecībā uz viņām pašām, tikai mēs tām varam palīdzēt. Liesmas, kas tās dedzināja,
mani neaizskāra. Mans Sargeņģelis
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neatkāpās no manis nevienu brīdi.
Un es jautāju šīm dvēselēm, kādas
ir viņu vislielākās ciešanas. Un
tās man vienbalsīgi atbildēja, ka
vislielākās ciešanas tām sagādā
ilgas pēc Dieva. Es redzēju Dievmāti, kura apciemoja šīs dvēseles
šķīstītavā. Dvēseles Vissvētāko
Jaunavu Mariju sauc par “Jūras
Zvaigzni”. Viņa tām atnes spirdzinājumu. Es ar tām vēlējos parunā-

ties vēl, bet mans Sargeņģelis deva
man zīmi, ka jāiet laukā. Mēs izgājām caur šo cietēju cietuma durvīm. Es sadzirdēju iekšējo balsi,
kas man teica: “Mana žēlsirdība to
nevēlas, bet taisnīgums pieprasa”.
No šī brīža es cieši biedrojos ar
dvēselēm no šķīstītavas.” (Dien.,
20)
pr. M. Pjotrovskis TChr
no poļu valodas tulkoja Marika
teksts no poļu žurnāla “Miłujciesię!”

Draudzes aktivitātes
„Ja kāds starp jums ir cietējs, lai
viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas
dziesmas.”
„Un ticīga lūgšana izglābs slimo,
un tas Kungs viņu uzcels. Un ja
viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks
piedots.”
„ Izsūdziet cits citam savus grēkus
un aizlūdziet cits par citu, ka topat
dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.”
Jēkaba vēstule 5, 13. 15-16
Aicinām uz īpašu kopīgu lūgšanu visus, kas ilgstoši slimo - cieš
no fiziskām un garīgām sāpēm,
visus, kuru mīļie un tuvie cilvēki
nevar ierasties.
Aizlūgšanā, pateicībā vai ciešanās mēs būsim Jēzus Kristus
Vissvētākajā Altāra Sakramentā
priekšā.
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Pirmā lūgšana notiks š.g. 15.
novembrī mūsu draudzē pēc
vakara sv. Mises plkst. 18.00.
*****
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.
Tuvākais aizlūgums – 21. no-

vembrī.
*****
Katru svētdienu mūsu draudzē notiek Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija pēc Sv. Mises
plkst. 9:00 līdz 18:00. Aicinām
visus palikt klusā lūgšanā kopā ar
Svētajā Hostijā apslēpto Pestītāju,

tā padziļinot personisko saikni ar
Viņu.
*****
IEKŠĒJĀS DZIEDINĀŠANAS
UN ATBRĪVOŠANAS DIEVKALPOJUMS.
Novembra dievkalpojums notiks
16. novembrī plkst. 17:30.
9 soļu lūgšanu tikšanās notiks
katra mēneša 3. piektdienā. Tuvāka informācija būs pieejama mūsu
draudzes mājas lapā: http://

www.albertadraudze.lv/aktuali vai
draudzes sludinājumos.
*****
30. novembrī 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
Daiņa un Baibas, tālr. 29158076.

Liturģiskais kalendārs
1. novembris, ceturtdiena – Visi
Svētie, obligāti svinamie lielie
svētki. Sv. Mises: 8.00, 11.00,
18.00 (procesija pēc sv. Mises).
2. novembris, piektdiena – 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.
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9. novembris, piektdiena – Laterāna Bazilikas iesvētīšanas gadadiena, svētki. Sv. Mises
plkst.: 8:00 un 18:00.
18. novembris, svētdiena – Mūsu
baznīcas aizbildņa sv. Alberta
Lielā lielie svētki (atlaidas).

25. novembris, svētdiena – Mūsu
Kunga Jēzus Kristus, Vispasaules Karaļa, lielie svētki.
30. novembris, piektdiena – sv.
apustulis Andrejs, svētki.

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:
30 min. pēc Sv. Mises 18:00

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;

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.
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 !
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