
   

 

Dārgie brāļi un māsas Kristū! 
 

Lielā gavēņa laiks – 40 

dienas pirms Jēzus Kristus 

Augšāmcelšanās svētkiem – ir 

tuksneša laiks. Tā paša tuksneša, 

pa kuru 40 gadus ceļoja Izraēļa 

tauta pēc iziešanas no Ēģiptes 

virzienā uz Apsolīto Zemi zem 

stingras, bet gādīgas Dieva aprū-

pes (skat. Izceļošanas jeb 2. Mo-

zus grām.). Tas ir tas pats tuksne-
sis, kurā 40 dienas uzturējās Jē-

zus pirms uzsāka savu publisko 

darbību (Mt 4, 1-11; 

Mk 1, 12-13; Lk 4, 1-

13). 

Tas ir mūsu pagriezie-

na laiks – atraušanās 

no “vecā Ādama cil-

vēka” un tā dzīvesvei-

da ar ierobežojumiem, 

atkarībām un neauglī-

gām pūlēm (egoismu, 

augstprātību un kurnē-

šanu). Šis laiks ir dāva-

na no Dieva, lai izmainītu sevi, 

skatoties uz Kristu un Viņa 

Krustu, un uzietu uz ceļa,  kurš 

mūs vestu kopā ar brāļiem un 

māsām uz patieso galamērķi – 

mūžīgo dzīvi. Ceļš ir grūts, līku-

mains un garš – pilns ar atsacīša-

nos no dažādiem saviem izdomā-

tiem mērķiem un pirmajā acu uz-

metienā nesaprotamiem Dieva 
norādījumiem, kuriem vajag pa-

kārtoties. Tas ir pilns ar dumpī-

gumu, kritieniem un kārdināju-

miem, no kuriem biežākais ir kār-

dinājums atgriezties pie mūsu 
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iepriekšējā stāvokļa. Neviens no 

mums šo Kristus ceļu nevar veikt 

tīri cilvēciskā spēkā, jo šajā 

“mūsu ceļā” trūkst barības un 
ūdens, kas veldzē, un ceļazīmju, 

kas norāda pareizo virzienu. Tas, 

kurš vada, ir pats Dievs - Jēzus 

Kristus personā. Tikai Viņš 

mums ceļā var nodrošināt vaja-

dzīgo barību, padzirdīt, aizsargāt, 

piecelt, kad esi pakritis, dziedināt 

brūces un atjaunot novājinātos 

spēkus.  
Tieši tāds ir Lielā gavēņa laiks – 

atgriešanās laiks. Katru gadu, bet 

varbūt šogad pirmo reizi, mēs 

uzņemsimies pūles, kaut ko iz-

mainīt – izvēlēsimies pāriešanu 

no vecā uz jauno; no dzīves pēc 

mūsu pašu cilvēciskām iedomām 

un plāniem – uz dzīvi Dieva klāt-

būtnē, pēc Viņa plāna; no dzīves 

verdzībā – uz dzīvi Dieva bērnu 

brīvībā. Katru gadu ar nemieru 

jautājam: Kāpēc mēs aizvien 
esam tuksnesī? Kāpēc atkāpja-

mies un maldāmies, bet varbūt 

atgriežamies “verdzības mājās”? 

Par atbildi lai mums ir Jēzus 

Kristus Krusta Ceļš, uz kura 

nekas, izņemot kritienus, neatkār-

tojas: Kristus pakrīt – bet ceļas 

un iet tālāk; un atkal pakrīt – un 

atkal ceļas un iet tālāk; un vēl 
reizi pakrīt… Viņš aizvien no 

jauna ceļas augšā, un katra pie-

celšanās tuvina Viņu mērķim – 

šim brīnišķīgajam Noslēpumam, 

kur vislielākais kauns pārtop go-

dībā, vislielākais nespēks - spēkā, 

bet nāve pārvēršas dzīvībā. 

br. Krišjānis 

Ābrahama ticība 

 Aizbildnis mūsu gaidām uz 

Dievu ir mūsu ticības tēvs - Āb-

rahams. Ko Dievs izdarīja, lai 

Ābrahams uz Viņu gaidītu? Lūk, 
ko - Dievs viņu ‘izsakņoja’. Pir-

mais Dieva aicinājums Bībeles 

atklāsmes robežās skan: "Izej no 

savas zemes, no savas cilts un no 

sava tēva nama uz zemi, kuru Es 

tev rādīšu." (Rad 12, 1) Un Ābra-

hams, kas bija iesakņojies savās 

tēva mājās Hāranā, netālu no kal-

deju Ūras, paklausīja Dievam. 

Kad Ābrahams izies no savas 

dzimtās puses, kad tiks atkaili-

nāts un viņam nebūs nekāda at-
balsta, viņš būs spiests ieklausī-

ties Dieva Vārdā. Caur to pieaugs 

viņa ticība, jo Ābrahams arvien 

vairāk sāks balstīties uz Dieva 

gribu, sāks jautāt par to, ko Dievs 

sagaida no viņa. Šādā veidā cil-

vēces vēsturē rodas jauns feno-

mens – kristīgās ticības feno-
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mens; fenomens, kas radās Dieva 

personīgā aicinājuma rezultātā un 

no cilvēka eksistenciālās atkaili-

nāšanas. Uz izsakņošanas pamata 
un caur to, ka Ābrahams pārdzī-

voja nedrošību, rodas viņa ticība 

un paļāvība uz Dievu, dzimst un 

nobriest ticības cilvēks. Mūsu 

dzimšana ticībai arī nebūs viegla. 

Tā notiks dažādu pārbaudījumu 

un grūtību rezultātā, atkailināša-

nas rezultātā, draudu situācijās un 

tad, kad pietrūks atbalsta. 
 Dievs ir apsolījuma un svē-

tības Dievs. Ābrahams saņēma 

apsolījumu par zemi, pēcnācē-

jiem un īpašu Dieva svētību. To-

mēr tas nebija acīm pamanāms 

apsolījums, tas bija klāts ar zinā-

mu tumsu. Dievs saka: "Izej [...] 

uz zemi, kuru Es tev rādīšu", bet 

Ābrahams šo zemi nebija nekad 

redzējis, jo brīvas zemes vai tā-

das, kas gaidītu uz viņa atnākša-

nu, nav. Ābrahams nezina, kādā 

veidā piepildīsies Dieva apsolī-

jums, bet uztic to savam Kun-

gam. Un tas ir Ābrahama ticības 

lielums. Neskaidra un miglaina ir 

arī pēcnācēju lieta, jo viņš taču ir 

vecs cilvēks. Skatoties no cilvēku 

perspektīvas, tas viss izskatās 
drīzāk nereāli. Ābrahamam vaja-

dzēja ieticēt kaut kam, kas cilvē-

ciski šķita neiespējami. 

 Jo vairāk Dieva apsolīju-

mam trūkst realitātes iezīmes, jo 

lielāks būs nopelns mūsu uzticī-

bas pilnajai atbildei. Dotais apso-

lījums Ābrahamam bija tik maz 

ticams, ka viņam vajadzēja ieti-

cēt, ka Dievs ir neiespējamo un 

neticamo lietu Dievs. Viņam tas 

būs ilgstošs process, lai nemitīgi 

pieaugtu ticībā. Kad Ābrahams 

nonāks līdz apsolītajai zemei, 

viņš taču to nesaņems par īpašu-

mu. Viņš tur visu laiku būs sveši-

nieks. Viņa ticības vislielākā pa-

dziļināšana tomēr notiks tieši 

dramatiskos apstākļos, kad Dievs 

pieprasīs viņa dēla upurēšanu, 
proti, upurēt to, kas bija viņam 

visdārgākais, - dēlu, kas cilvēcis-

ki bija viņam vislielākais dār-

gums un vislielākā vērtība. Situ-
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ācija bija neiedomājami grūta. 

Ābrahamam vajadzēja gaidīt, ka 

Dievs šo biedējošo situāciju kaut 

kādā veidā atrisinās, viņam vaja-
dzēja pieņemt lēmumu, lai uzti-

cētos pilnībā. Dieva prasības at-

tiecībā uz Ābrahamu, kas aizskā-

ra viņa tēvišķās jūtas, viņa vislie-

lāko mīlestību uz vienīgo un ie-

mīļoto dēlu, vienlaicīgi aizskāra 

pašus viņa līdzšinējās ticības pa-

matus. Ābrahams taču ieticēja, ka 

tieši no viņa piedzims liels pēc-
nācēju daudzums. Tādēļ vēl jo 

vairāk viss, ko Dievs no viņa pie-

prasīja, varēja šķist absurds. To, 

no kura vajadzēja celties lielam 

daudzumam pēcnācēju, tagad va-

jadzēja nogalināt. Dievs no Ābra-

hama prasīja tik daudz, jo vēlējās 

viņu apveltīt ar kaut ko neparas-

tu, vēlējās viņa uzticību izcelt 

līdz pašai virsotnei. Ābrahamam 

ticības pārbaude nebija tests - 

Dievs jau iepriekš zināja, kā Āb-

rahams rīkosies. Tā bija izaicinā-

jums, lai viņš pieņemtu lēmumu, 

lai īpašā veidā uzticētos Dievam 

tumsībā un šādā veidā virzītos uz 

priekšu pie Dieva savā ticības 

svētceļojumā. Visgrūtākās situ-

ācijas ir īpaši priviliģētas, jo pie-

prasa dziļus lēmumus. Bet ticība 

attīstās caur lēmumu pieņemšanu, 

kurās cilvēks atdodas Dievam 
"ticības paklausībā." (sal. KO 5) 

 Tā notiks arī tavā dzīvē, jo 

Dievs, mīlot tevi, vēlēsies tevi ne 

reizi vien nolikt grūtā situācijā. 

Viņš pieļaus vai izraisīs, ka tev 

būs ļoti slikti, ļoti grūti, ka tu ne-

tiksi ar kaut ko galā, – lai tu sāktu 

gaidīt Viņa atnākšanu, lai tu ilgo-

tos pēc Viņa. Tas neļaus tev pa-
likt reliģiskā panīkumā. Ticības 

pārbaudījums, ar kuru tu tad sa-

tiksies, pamudinās tevi uz polari-

zāciju – vai nu tu neatbildēsi uz 

to, ko Dievs sagaida no tevis, un 

sāksi  atkāpties ticībā, vai arī kā 

Ābrahams pieņemsi lēmumu se-

kot Viņam uzticēšanās tumsībā. 

Un tad tevī pieaugs ticība, tevī 

pieaugs izsalkums pēc Kristus un 

Viņa Pestīšanas, izsalkums pēc 

žēlastības. Saskaņā ar šī izsalku-

ma mēru tavā sirdī varēs nolais-

ties Svētais Gars.  
pr. Tadeušs Dajčers 

Pārdomas par ticību, 3.  nodaļa 

 no poļu val. tulkoja Marika 

 

 

Lūgums cilvēkiem ar vājiem nerviem nelasīt! 

Drosmīgiem cilvēkiem, kuri vē-

las pārbaudīt savu sirdsapziņu 

Dieva priekšā. 

„Pārbaudi mani, ak, Dievs, un 

izzini manu sirdi; izmeklē mani 

un izdibini skaidri manas do-
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Sirdsapziņas izmeklēšana 
 

Lai sirdsapziņas izmeklēšana būtu 

auglīga, tās pamatā jābūt pārliecī-

bai, ka Dievs cilvēku mīl un grib 

tam piedot grēkus. Tikai tas palī-

dzēs izvairīties no sevis attaisnoša-

nas Dieva priekšā. Uz sevi jārau-

gās it kā Kristus acīm, kurš vēlas 

dziedināt, nevis tiesāt. Pirms sirds-

apziņas izmeklēšanas vērts palū-

koties uz Kristus krustu, lai ticības 

acīm ieraudzītu tur savu grēku, kas 

jau ir uzvarēts un piesists krustā. 

Kristus vēlas ikvienam dot iespēju 

piedalīties savā uzvarā: tikai ar 

paļāvību jātuvojas Viņam un jāno-

sauc savi grēki.  

Sirdsapziņas izmeklēšanu ietei-

cams sākt ar pateicību Dievam par 

visām Viņa labestības un mīlestī-

bas izpausmēm, ko ik dienas saņe-

mam. Pavaicāsim sev: kas man 

pēdējās dienās, nedēļās, mēnešos 

vai gados bijusi īpaša žēlastība, 

par ko es gribētu tagad pateikties 

Kungam? Pēc tam var lūgt Svētā 

Gara gaismu un drosmi pazīt sa-

vus grēkus, lūdzoties ar vārdiem: 

“Nāc, Svētais Gars, apgaismo 

manu prātu, lai es pazītu savus 

grēkus; modini manu gribu un 

manu sirdi, lai es par tiem nožē-

lotu un vaļsirdīgi tajos atzītos; 

dāvā man spēku, lai es tos labo-

tu un par tiem gandarītu. Svētā 

Marija, grēcinieku patvērums, 

nāc man palīgā!” 

 

 

Baušļi un sirdsapziņas iz-

meklēšana 
 

"Tev būs mīlēt Kungu, savu 

Dievu, ar visu savu sirdi, ar 

visu savu dvēseli un ar visu 

savu prātu." 

mas, un lūko, vai es neesmu uz 

ļauna ceļa, tad vadi mani pa mū-

žības ceļu!” (Ps 139, 23-24) 



6  

 

I Tev nebūs citus Dievus turēt 

līdzās man! 
 

Vai esmu noliedzis Dievu? Vai 

esmu šaubījies par ticību? Vai es-

mu ļāvies bezcerībai? Vai esmu 

sevi žēlojis? Vai grūtībās esmu 

novērsies no Dieva un meklējis 

palīdzību ar saviem spēkiem? 

Vai uzskatu sevi augstāku, labāku 

par citiem un esmu lepni noraidījis 

Dievu, uzskatot, ka varu iztikt bez 

Viņa? 

Vai esmu Dieva vietā nolicis kā-

das citas vērtības vai lietas, pat ja 

tās būtu labas: savu izskatu, spē-

jas, godu, varu, naudu, mantu, 

seksu, alkoholu, narkotikas, mūzi-

ku un dziedātājus, sportu, darbu, 

draugus, ģimeni, dzimteni u.c.? 

Vai esmu vērsies pie dēmoniskiem 

spēkiem: zīlējis, pētījis astroloģi-

ju, lasījis, klausījies horoskopus, 

izsaucis mirušo garus, netieši pie-

lūdzis sātanu, apmeklējot zīlnie-

kus, dziedniekus, ekstrasensus, 

nodarbojies ar maģiju, vingrināju-

miem enerģiju iegūšanai (joga, 

transcendentālā meditācija utt.) 

Vai arī esmu skatījies šāda veida 

pārraides (ekstrasensu cīņas), 

filmas un animācijas filmas un  

ieteicis to darīt citiem?  
Vai esmu bijis māņticīgs, ticot 

pasaules gala tūlītējai atnākša-

nai, sazvērestības teorijai, mel-

niem kaķiem, 13. datumiem, utt.? 

Vai esmu bijis iesaistījies sektās, 

iesaistījies organizācijās, kas atklāti 

neatzīst Dievu (komunistiskā parti-

ja, masoni utt.)? Vai esmu lasījis 

ateistiskas, okultas un ar maģiju 

saistītas grāmatas? Vai varbūt 

nelasu Svētos Rakstus – Evaņģēli-

ju un negribu to saprast! 

 

II Tev nebūs Dieva vārdu nelietīgi 

valkāt! 

 

Vai esmu baidījies vai vispār nekad 

neapliecinu savu ticību citu priekšā. 

Ja apliecinu ticību cilvēku priekš-

ā, tad nespēju parādīt ticības pa-

tiesības, mūsdienu cilvēkam, bal-

stoties uz prāta argumentiem? 

Vai izrunāju Dieva, Jaunavas Mari-

jas un citu svēto vārdus dusmās, 

jokos vai bezjēdzīgi? 

Vai esmu zaimojis: savā sirdī vai, 

citiem dzirdot, izteicis pret Dievu 

vai Baznīcu vērstu naidu, pārmetu-

mus vai izaicinājumus Dievam, lau-

zis Dievam doto solījumu vai zvērē-

jis, piesaucot Dievu par liecinieku 

nepatiesā lietā? 

 

III Tev būs svēto dienu svētīt! 

 

Vai svētdienās un obligāti svinamo 

svētku dienās apmeklēju Svēto Misi 

– Euharistisko Kristus Upuri? Vai 

Svētās Mises laikā biju vienaldzīgs 

un paviršs? Vai šajās dienās strā-

dāju (algotu) darbu, piedalos ak-

tivitātēs, kas traucē veltīt laiku 

Dievam, kavē žēlsirdības darbu 
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veikšanu un neļauj pietiekami 

atpūsties garam un miesai 
(Izņemot slimību, slimnieku aprū-

pi, mājas soli, algotu maiņas dar-

bu, valsts darbu, izbraukumus, ko-

mandējumus)? 

 

"Tev būs mīlēt savu tuvāko 

kā sevi pašu." 
 

IV Godini savu tēvu un māti! 
 

Vai aizvainoju vecākus ar asiem 

vārdiem vai esmu lūdzis viņiem 

piedošanu un viņiem piedevis (ja 

sirdī turu aizvainojumu)? Vai 

esmu paklausīgs vecāku taisnīga-

jām un labajām prasībām (ja dzī-

voju vienā mājā/dzīvoklī kopā ar 

viņiem)? Vai palīdzu un rūpējos 

par vecākiem, cik tas viņiem ir ne-

pieciešams? Vai esmu aizmirsis 

vecākus savās lūgšanās? Vai pret 

pārējiem ģimenes locekļiem neiz-

turos nežēlīgi? 

Vecākiem: Vai esmu aizmirsis 

savu pienākumu pret bērniem: 

sniegt mīlestību, sapratni, drošību, 

uzturu, izglītību, u.c.? Vai esmu 

iepazīstinājis savus bērnus ar Die-

vu un lūdzos kopā ar viņiem? 

Vai es pretojos audzinātāju un 

amatpersonu taisnīgajām prasībām 

un nevēršos pret viņiem kā perso-

nām? Vai neizmantoju savu varu 

un privilēģijas savtīgos nolūkos? 
 

V Tev nebūs nokaut! 

 

Vai esmu nogalinājis? Vai esmu 

mēģinājis vai domājis par pašnāvī-

bu? Vai piekrītu eitanāzijai 

(priekšlaicīgai vecu, nedziedināmi 

slimu cilvēku nogalināšanai)? Vai 

esmu kādu sitis? Vai esmu aizstā-

vējis vājākos? 

Vai ļauni un ar naidu nekritizē-

ju, nosodot savā sirdī un nogali-

not citus ar vārdiem - ar asiem 

vārdiem, izsmieklu, pazemošanu 

un jokiem? Vai neradu konfliktus? 

Vai nebiju skaudīgs un greizsir-

dīgs? Vai esmu šantažējis? Vai 

nenesu savā sirdī naidu un nevēlē-

šanos piedot? Vai nicinu citus? 

Vai kaitinu vecākus, audzinātājus 

Turīnas līķauta foto (negatīvs) 
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un skolotājus? Vai esmu vadījis 

automašīnu reibuma stāvoklī? Vai 

esmu ievērojis ceļu satiksmes no-

teikumus? Vai nebojāju veselību, 

pārmērīgi ēdot un dzerot? Vai pār-

mērīgi, nevajadzīgi nelietoju zā-

les? Vai nebojāju savu veselību, 

lietojot alkoholu, narkotikas vai 

smēķējot? Vai rūpējos, lai manis 

rīkotās svinībās neviens pārmērīgi 

nelietotu alkoholu? Vai nogalinā-

ju bērnu(s) (mātes miesās), izda-

rot abortu? Vai esmu tīši/netīši 

veicinājis aborta izdarīšanu, vedis 

kādu sievieti uz aborta izdarīšanu 

vai citā veidā veicinājis abortu 

(Sievietēm: spirāle, hormonālā 

kontracepcija)?  

 

VI Tev nebūs laulību pārkāpt! 

IX Tev nebūs iekārot sava tuvā-

kā sievu/vīru! 

 

Vai dzīvoju ar kādu seksuālā kop-

dzīvē bez laulībām Baznīcā? Vai ir 

bijušas dzimumattiecības ar citu 

personu ārpus laulības? Vai esmu 

spiedis laulāto draugu uz dzimum-

attiecībām pret viņa gribu? Vai 

esmu kādu izvarojis, izmantojis 

bērnus, lai apmierinātu savas dzi-

mumtieksmes? 

Vai esmu stājies homoseksuālās 

attiecībās? Vai man ir bijušas fan-

tāzijas pret šķīstību? 

Vai esmu skatījies pornogrāfiju un 

citus materiālus, kas vērsti uz mie-

sas iekāri? Vai esmu sevi seksuāli 

apmierinājis (masturbācija) vai 

stājies dzimumattiecībās ar dzīv-

niekiem? 

Vai esmu pamudinājis citus cilvē-

kus uz nešķīstību (apģērbā, izska-

tā un uzvedībā)? Vai nejokoju ar 

nešķīstiem jokiem un anekdotēm? 

Vai esmu lietojis pretapaugļošanās 

līdzekļus pirms laulības vai laulī-

bas dzīvē: spirāli, hormonālos lī-

dzekļus, prezervatīvus, utt.? 

 

VII Tev nebūs zagt! 

X Tev nebūs iekārot nevienu lie-

tu, kas pieder tavam tuvākam! 

 

Vai esmu zadzis un atbalstījis zā-

dzību, paturējis sev citas zagtas 

lietas? Vai esmu skops (krāju 

mantu un nedalos) vai arī pārāk 

izšķērdīgs? Vai bojāju citu aizdo-

tās lietas vai lietas, ko esmu aizņē-

mies no citiem, nepaturu sev? Vai 

esmu pārkāpis citu tiesības uz īpa-

šumu, izmantojot savu stāvokli 

darbā vai rīkojoties negodīgi, pie-

savinājis to, kas pieder citiem? Vai 

esmu alkatīgs un vēlējies bez mē-

ra iegūt materiālos labumus 
(nauda, kredīti, līzingi)? Vai esmu 

skaudīgs, vēloties iegūt to, kas pie-

der citiem, un esmu bijis neapmie-

rināts, ka citiem tas ir? 

 

VIII Tev nebūs nepatiesu liecību 

dot pret savu tuvāko? 

 

Vai esmu melojis? Vai nomelnoju 

kādu, runājot nepatiesību? Vai uz-
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veļu vainu citiem? 

Vai aprunāju, atklājot otra trūku-

mus un grēkus bez objektīvas 

vajadzības? Vai tenkoju? 

Vai viltoju dokumentus? Vai esmu 

iztapīgs un lišķīgs, atbalstot otra 

ļaunos darbus un netikumisku rīcī-

bu? Vai lielos, pārspīlēdams fak-

tus?  

Vai skatos, klausos un lasu masu 

saziņas avotus – ziņas, intervijas 

u.c. bez iekšējās kritikas, kas 

balstīta uz Dievu kā objektīvās 

patiesības Avotu? 

 

Baznīcas baušļi: 
 

Svētdienās un svētku dienās cienī-

gi piedalies Svētajā Misē un 

atturies no smagiem darbiem. 

Baznīcas noteiktajās dienās attu-

ries no gaļas ēdieniem un gavē-

jamās dienās gavē. 

Vismaz vienu reizi gadā izsūdzi 

savus grēkus. 

Vismaz Lieldienu laikā pieņem 

Vissvētāko Sakramentu. 

Palīdzi uzturēt savu Baznīcu un tās 

kalpus.  

 
Grēksūdzes formula 

 

Gandarītājs: Pienācis pie bikts-

krēsla, nometies ceļos un saki: Lai 

ir slavēts Jēzus Kristus! 
Priesteris: Mūžīgi mūžos. Amen. 

Gandarītājs: Apzīmē sevi ar krus-

ta zīmi, sakot: Dieva Tēva un Dē-

la, un Svētā Gara vārdā. Amen.  

Pēdējo reizi pie grēksūdzes bi-

ju... 

Uzlikto gandarījumu izpildīju 

(vai: neizpildīju). 

Esmu grēkojusi (-is)... 

Tagad vaļsirdīgi atzīsties savos 

grēkos – vispirms konkrēti nosau-

cot smagos grēkus, ja tādi ir, pēc 

tam ikdienišķos, kuri visbiežāk at-

kārtojušies. 

Gandarītājs: (pēc atzīšanās grē-

kos) 

Vairāk grēkus neatceros, visus sa-

vus grēkus nožēloju, apņemos la-

boties un lūdzu grēku piedošanu.  

Priesteris: Var sniegt gandarīta-

jam pamācību, pēc tam nosaka 

gandarījumu un dāvā grēku piedo-

šanu: 

Gandarītājs: Amen.  

Priesteris: Dievs tev ir piedevis 

grēkus. Ej mierā.  

Gandarītājs: Pateicība Dievam.  

Aizejot no biktskrēsla, atrodi klusu 

vietu un pateicies Dievam par Vi-

ņa mīlestību un žēlsirdību.  

 

„Dievs, mans Tēvs, Tu man pie-

devi grēkus un dāvāji savu mie-

ru; dari, lai arī es piedotu sa-

viem līdzcilvēkiem visas pārestī-

bas un vienmēr tiektos pēc mī-

lestības un miera. Caur Jēzu 

Kristu, mūsu Kungu. Amen.” 

 
LATVIJAS ROMAS KATOĻU BAZNĪ-

CAS INFORMĀCIJAS CENTRS  
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Rekolekcijas Rīgas sv. Alberta draudzē 

no 2013. g. 1. marta līdz 3. martam 
 

Rekolekciju temats: NO PIEDO-

ŠANAS LĪDZ EUHARISTIJAI 
 

1. marts, piektdiena: ATGRIEŠA-

NĀS—METANOJA 
8.00 – Sv. Mise 

9.00 – 11.00 Vissvētākā Altāra 

Sakramenta izstādīšana 

11.00 – Sv. Mise 

17.00 – Krusta ceļš (poļu valodā) 

18.00 – Sv. Mise  

19.00 – Krusta ceļš (latviešu val.) 
 

2. marts, sestdiena: IZLĪGŠA-

NAS SAKRAMENTS 
8.00 – Sv. Mise 

9.00 – 11.00 Vissvētākā Altāra 

Sakramenta izstādīšana 

11.00 – Sv. Mise 

18.00  - Sv. Mise  

3. marts, svētdiena: EUHARIS-

TIJA 
8.00 – Sv. Mise (poļu valodā) 

9.00 – Sv. Mise  

10.00 – 11.00  Vissvētākā Altāra 

Sakramenta izstādīšana, Adorācija, 

individuāla pieņemšana draudzes 

sakristejā 

11.00 – Sv. Mise 

12.00 – 18.00 Vissvētākā Altāra 

Sakramenta izstādīšana, Adorācija, 

  individuāla pieņemša-

na draudzes sakristejā 

18.00  - Sv. Mise (bērniem un ģi-

menēm) – REKOLEKCIJU NO-

SLĒGUMS 

Draudzes aktivitātes  
PIEAUGUŠO ALFA KURSI 

14. Alfa kursi TREŠDIENĀS pulk-

sten 19:00 (Alfa kursa telpās – ieeja 

no Zemaišu ielas, otrā stāvā) 

Sīkāka informācija un pieteikšanās 

pa tālr. 29506282 (Marina) vai rak-

stot uz e-pastu: alfakur-

si@gmail.com, vai  

www.albertadraudze.lv     

 

 ***** 

IEKŠĒJĀS DZIEDINĀŠANAS UN 

ATBRĪVOŠANAS DIEVKALPO-

JUMS  

15. martā: 6. solis – SLAVĒŠA-

NA (lūgums katram paņemt līdzi 

savu krustiņu). Sākums plkst. 

17:00 ar KRUSTACEĻU. 

9 soļu lūgšanu tikšanās notiek 

katra mēneša 3. piektdienā. Tuvā-

ka informācija mūsu draudzes slu-

dinājumos vai draudzes mājas la-

pā: http://www.albertadraudze.lv/

mailto:alfakursi@gmail.com
mailto:alfakursi@gmail.com
http://www.albertadraudze.lv/aktuali
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Liturģiskais kalendārs 

AIZLŪGŠANA PAR TIEM KAS SLIMO 

Aicinām uz kopīgu lūgšanu vi-

sus, kas ilgstoši slimo - cieš no 

fiziskām un garīgām sāpēm. 

Aizlūgšanā vai ciešanās mēs bū-

sim Jēzus Kristus Vissvētākajā 

Altāra Sakramentā priekšā. Lūg-

šana notiks š.g. 21.martā mūsu 

draudzē pēc vakara sv. Mises 

plkst.  18:00. 
 

***** 
 

 IKMĒNEŠA TIKŠANAS LAULĀ-

TIEM PĀRIEM 

22. martā plkst. 19:15 kustība 

„Laulāto tikšanās”  kopā ar drau-

dzes priesteri organizē tikšanos 

tiem, kuri bijuši rekolekcijās vai 

izgājuši saderināto un iemīlējušos 

tikšanās kursus. Sīkāka informāci-

ja pie Daiņa un Baibas, tālr. 

29158076. 

***** 

Svētdienas klusuma stunda Pes-

tītāja priekšā 
  

Katru svētdienu mūsu draudzē no-

tiek Vissvētākā Altāra Sakra-

menta adorācija pēc Sv. Mises 

plkst. 9:00 līdz 11:00. Īpaši pēc 

Svētās Mises plkst. 11:00 līdz 

18:00  - aicinām visus palikt klusā 

lūgšanā kopā ar Svētajā Hostijā 

apslēpto Pestītāju, tā padziļinot 

lūgšanas un pateicības dāvanu. 
  

***** 

Trešdienas vakari kopā ar Svēto 

Jāzepu 

Katru trešdienu pēc vakara Svētās 

Mises plkst. 18:00 mēs lūdzamies 

Rožukroņa noslēpumu un Litāniju 

Sv. Jāzepa godam un lūdzam Viņa 

aizbildniecību mūsu draudzei, ģi-

menēm – laulātiem pāriem, jaunie-

šiem un bērniem. 

19. marts, otrdiena – Sv. Jāzepa, 

Vissvētākās Jaunavas Marijas 

Līgavaiņa, lielie svētki, šie ir 

obligāti svinamie Baznīcas svēt-

ki. Svētās Mises: 8:00; 11:00 un 

18:00. 

24. marts, svētdiena – Palmu jeb 

Kunga Ciešanu svētdiena. Svē-

tās Mises: 8:00, 9:00, 11:00 un 

18:00.  Katras sv. Mises laikā 

palmu vai pūpolu zaru pasvētī-

šana.  

Lielā Gavēņa laikā: 

Rūgtās asaras - pirmdienās 

(poļu val.), otrdienās un trešdie-

nās 17:30.  

Krusta ceļš- piektdienās 17:00 

( poļu val.)  un pēc vakara sv. Mi-

ses plkst. 18:30. 
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI 

Baznīca atvērta:  
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdie-

nās:  

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 

die-nās: 7:00 – 12:30 un 16:30 – 

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 

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 

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 !  


