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Dārgie brāļi un māsas Kristū! Vasarsvētku svētdienā, Vigīlijas sv.
Mises lasījumos, Jēzus Kristus sauc
sacīdams: ,,Kam slāpst un kas tic
man, lai nāk pie manis un
dzer!’’ (Jņ 7, 37). Šo aicinājumu un
savu visdziļāko vēlmi Jēzus izteica
ne tikai saviem mācekļiem, bet visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem. Arī

šodien šis aicinājums paliek aktuāls.
Jēzus slāpēm ir jākļūst arī par mūsu
slāpēm, lai mēs būtu Tēva Gara un
Jēzus Gara piepildīti. Šodien, kad
tik daudz sevi nodarbinām ar visdažādākajām lietām, mēs esam aicināti
ieklausīties Dieva balsī, to sadzirdēt
un pieņemt nevis kā pavēli, bet kā
maigu mudinājumu kļūt pilnīgākiem, kļūt svētākiem un visbeidzot
Viņa Gara piepildītiem. Lasot Apustuļu darbus mēs redzam, ka Dieva
Gars nenolaidās uz perfektiem, labi
mācītiem cilvēkiem; viņš izvēlas tās
vienkāršās sirdis, kas viņu paklausa
un vienkārši uzņem, uzņem kā dāvanu. Šeit var pieminēt notikumu, kad
apustulis Pēteris sludināja par Kristu
Kornēlija nama mājiniekiem, un visi
šie cilvēki tika Svētā Gara piepildīti
un sāka slavēt Dievu. Arī mēs, kas
dodamies uz vasaras darbiem vai arī
nopelnītā atvaļinājumā, nedrīkstam
aizmirst par Dievišķā Gara darbību
mūsos. Viņš ir mūsos, kad lūdzamies, kad atceramies par Dievu, par
savu Pestītāju Jēzu Kristu mū
su ikdienas pienākumos un rūpēs.
Svētais Gars ir tas, kurš darbojas

mūsos, lai mūsu ticība aizvien pieaugtu un nostiprinātos.
pr. Krišjānis Dambergs OFMCap

Septiņas Svētā Gara dāvanas
Lūgšanai par septiņām Svētā Gara
dāvanām ir savs biblisks avots. Tie
ir pravieša Isaja vārdi:
Izaugs atvase no Jesses celma,
un no viņa saknes uzplauks zieds.
un pār viņu dusēs Kunga Gars:
gudrības un saprāta gars,
padoma un stipruma gars,
zināšanas un Kunga bijības gars.
(Is 11,1-2)
Pravietis šajās rindās apraksta
Mesiju. Tātad, kristiešu izpratnē Jēzus Kristus ir atvase un zieds, uz
kura dus Gars. Pie sešām dāvanām,
kuras ir uzrakstītas ebreju pravietojumā, Septuaginta un Vulgata
(grieķu un latīņu Bībeles) pielika
klāt dievbijības dāvanu. Un šādā
veidā izveidojās lūgšana par septiņām Gara dāvanām, kas savā būtībā
ir lūgums, par, cik vien iespējams,
lielāku - jo Garīgu - līdzību Jēzum.
Septiņām dāvanām Bībelē atbilst
Gara augļi: „mīlestība, prieks,
miers, pacietība, laipnība, labvēlība,
uzticamība, lēnprātība, savaldība” (Gal 5, 22-23).
Mums ir jāpievērš uzmanība
tam, ka septiņas Gara dāvanas koncentrējas apkārt dzīves gudrībai. Tā
ir gudrība, kura nāk no ticības uz
Dievu; tā ir dzīves izpratne caur tās
(ticības) prizmu. Deviņi Svētā Gara
augļi veido „mīkstos tikumus”, kas
2

sakopoti apkārt tam, kas ir maigs.
Tas ir maigums, kas caur Jēzu izriet
no Dieva „žēlsirdīgās sirds”. „Liega
vēja pūsma” (nevis viesulis, zemestrīce vai uguns) tā ir vieta, kurā „ir
Dievs” (sal. 1Ķēn 19, 11-12). Lūk,
gudrība, lūk, tās augļi. Lūk, Gara
septiņu dāvanu rezultāts.
Gudrības dāvana
Šī dāvana ir dalība Jēzus gudrībā, tas ir, spējā redzēt cilvēkus, lietas un to attiecības tādā veidā, kādā
tās redz Viņš. Tā ir dāvana skatīties
uz realitāti ar Dieva acīm, redzēt
visu mūžības perspektīvā. Svētais
Toms šajā vietā par gudrību rakstīja,
kā par „Dieva instinktu”. Gudrības
dāvana ir saistīta vairāk ar mīlestību
nekā ar pašu prātu. Tās pretstats ir
muļķība, kas ir „garšas” trūkums
Dieva lietās. Muļķība domāšanā par
dzīvi, kas neņem vērā krustu, nāvi,
dzīves trauslumu; vispār neņem vērā
Dievu, sašaurina dzīves horizontu
vienīgi līdz materiālajai pasaulei.
Saprāta dāvana
Tā ir māka iepazīt Dieva noslēpumus. Saprāta dāvana izprot attiecības starp Krustu un Svēto Trīsvienību, starp manu krustu un Dieva
mīlestību – konkrētā manas dzīves
aspektā, liktenī. Tā palīdz saprast to,
kas ir vissvarīgākais: dzīve, mīlestība, nāve. Bez šīs dāvanas cilvēks

nav spējīgs ar drosmi skatīties uz to,
kas ar viņu notiek, zaudē „Garu”.
„Saprātīgi” nozīmē „ņemt vērā Dievu”.

Padoma dāvana
Tā ir prasme orientēties morālās
dzīves sarežģītībā. Tā palīdz priecāties par dzīvi, par tās vienkāršību,
par ikdienas veidu. Palīdz nemaldīties, noņem nemieru, ko rada šaubas, kuru dēļ cilvēks atliek „morālo”
lēmumu pieņemšanu. Padoma dāvana nes garīgu mieru, dara spējīgu
būt entuziasma pilnam un darboties.
Šī dāvana ir dzīves pasijas avots.
Stipruma dāvana
Šī dāvana ir barība cerībai. Tieši
šī dāvana atbrīvo cilvēku no bailēm
vislielākā ienaidnieka – nāves –

priekšā. Tā dod „Gara” spēku, kas ir
vajadzīgs grūtos dzīves pārbaudījumu brīžos, tādos kā: slimības, šķiršanās, situācijas, par kurām zinām,
ka tām nebūs laimīgas beigas. Stipruma dāvana palīdz smelties spēku
dzīvei no paša dzīvības avota: no
paša Dieva.
Zināšanas dāvana
Šī dāvana palīdz iepazīt patiesību par Dievu un veidot zināšanas
par sevi, cilvēkiem un pasauli, balstoties uz šo patiesību. Prāvests no
Arsas par šo dāvanu teica tā:
„kristietis Svētā Gara iedvesmots
prot atšķirt. Pasaules acs neredz tālāk par dzīvi, tāpat kā mana acs neredz tālāk par šo mūri, kad baznīcas
durvis ir aizvērtas; bet kristieša acs
redz līdz pat mūžības dziļumiem”.
Bet sv. Terēze no Lizjē teica šādi:
„Mīlestības zināšanas, ak jā! (...)
Tikai pēc šādām zināšanām es alkstu!”
Kunga bijāšanas dāvana
Tā ir tāda mīlestība uz Kungu,
kura apzinās personisko trauslumu.
Tās ir bailes no tā, lai nesarautu attiecības ar Viņu, dziļa apziņa, ka
Dievs ir noslēpums, ar kuru nevar
spēlēties; bailes no tā, ka tu nevari
salīdzināties ar šo lielo, Dievišķo
Mīlestību, bet vienlaicīgi vēlme piederēt ar visu savu būtību Dievam.
Tā ir dāvana, kuras augļi parādās
atbildībā par sevi un citiem. Bijība
pret Kungu nav kaut kas, kas nospiež, bet gan kaut kas, kas paplašina sirdi un dod prieku. Šajā nozīmē
ir bibliska garīguma sintēze.
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Dievbijības dāvana
Tā ir spēja Dievu uzskatīt par
Tēvu. Tas nozīmē attiecībās ar Viņu
būt Viņa bērnam; vienkārši, ar siltu
cieņu, maigi; slavējot Viņu un adorējot. Gaisma, lai kļūtu „dievbijīgs”,
ir Jēzus un Viņa vārds Abba, Viņa
lūgšana. Bet dievbijība izpaužas arī
veidā, kā mēs attiecamies pret cilvēkiem. Mēs to varam atpazīt pēc jūtīguma, delikātuma, sirsnīguma. Lēnprātība ir tās lakmusa papīriņš. Tās
pretstats ir nespēja saprasties ar citiem, nejūtīgums pret citiem, sirds
nocietinātība. Dievbijības avots ir
apziņā, ka tu esi Dieva bērns, un
vienlaicīgi tas ir šīs apziņas spēks un
auglis. Bet ja šīs apziņas nav, tad
mēs slikti attiecamies pret Dievu un
cilvēkiem...
Kā to visu apkopot? Varbūt ar
citātiem...
Svētais Francisks saka, ka bez
tā, ka ūdens ir ļoti derīgs, tam ir otra
4

īpašība – pazemība: „Slava Tev,
Dievs, par ūdeni, brāli, kas ir tik tīrs,
pazemīgs un derīgs” (Saules dziesma). Lūk, tieši tā: mēs dzeram kafiju, tēju vai sulu; ēdam buljonu, sarkano boršču vai kāpostu sautējumu.
Nekas no tā nepastāvētu bez ūdens,
bet mūsu uzmanību piesaista tikai,
piemēram, kafijas izcilā šķirne vai
iecienīto augļu garša. Ūdens lomu
mēs novērtējam tikai tad, kad tā pietrūkst: ūdens krānā, akā, avotā. Vai
tāpat nenotiek mūsu garīgajā dzīvē?
Cik gan viegli mums padodas pierakstīt sev kaut kādus sasniegumus
tā vai cita tikuma „izstrādāšanā”; cik
gan teorētisks mums tad liekas vārds
„žēlastība”. Cik gan lielu bezdibeni
ne reizi vien dzīvē mums vajag sasniegt, lai atklātu spēka avotu vienkāršās sakramenta zīmēs? Mēs sakām: „es lūdzos”, bet sv.Pāvils saka
– patiesāk (taču tas izsprūk no mūsu
uzmanības loka) – „Gars mūsos lūdzas.” (sal. Rom 8) Gars - kā ūdens.
1968.gadā Upsalā ekumēniskajā tikšanās reizē metropolīts Ignācijs izteica slavenu frāzi: „Bez Svētā
Gara Dievs ir tālu, Kristus ir pagātne, Evaņģēlijs ir tikai burts, Baznīca
ir tikai organizācija, vara – valdīšana, sūtība – propaganda, kults – atmiņu izraisīšana, bet kristīga rīcība
kļūst par vergu morāli.”
pr. Ježijs Šimiks ( ks. Jerzy Szymik)
no poļu valodas tulkojusi m. Marika

Lūgšanas Vasarsvētkiem
Kungs, sūti savu Garu, kas visu rada
un kas atjauno šīs zemes vaigu.
Kungs, atjauno savus pirmos Vasarsvētkus. Jēzu, dāvā visiem saviem
mīļajiem priesteriem žēlastību pazīt
Tavu Garu, piepildi viņus ar savām
dāvanām, dari tos par dedzīgiem
apustuļiem un īstiem svētajiem cilvēku vidū.
Svētais Gars, Mīlestības Dievs, kā
spēcīgs vējš ielauzies mūsu katedrālēs, baznīcās un kapelās, visgreznākajās pilīs un trūcīgākajos mājokļos.
Piepildi visu pasauli ar savu gaismu,
mierinājumu un mīlestību.
Nāc, Svētais Gars, dāvā pasaulei
savu svētījošo svaiguma elpu. Apvij
visus cilvēkus ar savu žēlastību
plūsmu. Ļauj visiem redzēt Tavas
godības mirdzumu.
Marta Robēna

Kungs Jēzu Kristu, Tēva Dēls, ikvienas šīszemes svētceļojuma ceļš
un mērķis! Pacelts Debesu augstumos, sēdies pie Tēva labās rokas, Tu
sūtīji mums solīto Mierinātāju, lai
Gars atklātos mūsos un lai turpinātu
Tavas dzīves un nāves iesākto Dieva
Tēva godam un mūsu pestīšanai.
Dāvā mums Aizstāvi, Kungs, jo mēs
zinām, ka mums ir jāpaliek un mēs
varam palikt Tev uzticīgi, par spīti
savam vājumam, sirds sausumam un
garīgajai nespēcībai.
Mēs lūdzam Tev mierinājuma, spēka, prieka un paļāvības Garu, ticības, cerības un mīlestības stiprinājuma Garu, prieka pilna kalpojuma
Garu, miera un atpūtas Garu…
Kungs, sūti mums Savu Garu!
Piepildi mūs ar Vasarsvētku dāvanām!
Karls Rāners

Kas tad ir Reiki?
Pie mums uz rekolekcijām jau vairākkārt brauc sieviete, kura vēlas
atbrīvoties no smēķēšanas atkarības.
Viņa drošsirdīgi strādā ar saviem
emocionālajiem ievainojumiem,
lūdz Jēzu, bet atkarība neatkāpjas, tā
ļoti spēcīgi viņu nomoka. Pēc pēdējām rekolekcijām viņa aizbrauca
mājās un pārskatīja vēl visus savus
grāmatu plauktus un atrada grāmatas, kas apraksta ajūrvēdas mācības
pamatus. Šīs grāmatas studēt bija
sākusi arī viņas vecākā meita. Kad
sieviete grāmatas dedzināja ar meitu

izcēlās konflikts par grāmatu lietderīgumu un viņas ticības dzīves fanātismu, tomēr sieviete nepadevās un
mātes autoritātes vārdā grāmatas
sadedzināja. Grāmatu dedzināšanas
laikā, sievieti sāka raustīt un kratīt
drebuļi, bet pēc dedzināšanas procedūras iestājās pilnīgs miers. Sieviete
sajuta, ka no viņas atkāpjas arī atkarības spēks. Vakara gaitā sakārtojās
arī attiecības ar meitu. Svētais Gars
ļāva abām dziļi izrunāties un izlīgt.
Ar šo liecību mēs gribam pateikt,
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ka ir vērts atkal un atkal izrevidēt
savu dzīvi, māju, grāmatplauktus un
atteikties no visa, kas traucē mums
tuvoties Jēzum. No visa, kas traucē
mums saņemt Tēva svētības!
Okultisms kā sekas var izpausties
dažādās dzīves problēmās, neveiksmēs un saistībās.
Šajā reizē mēs tuvāk gribētu runāt par REIKI mācību, kuras tīklos
iekrīt daudzi brāļi un māsas Kristū.
Mēs kalpošanā saskaramies ar daudzām liecībām, kad cilvēka, kurš
apguvis REIKI, situācija kļūst ļoti
smaga, īpaši, ja cilvēks ir baznīcā.
Kas tad ir Reiki?
Reiki mums vēlas palīdzēt sasniegt harmoniju, laimi un veselību
saskaņā ar universālo enerģiju un
visu cilvēci. Reiki cilvēkus ved it kā
pie augstākas apziņas pakāpes un
harmonizē cilvēciskās attiecības.
Reiki arī grib izdziedināt visu slimību cēloņus.
Kā redzam, tad mērķis ir labs un
samērā vilinošs. Ir tikai jautājums,
kas tad ir tas transcendentālais gars?
Svētais Gars tas noteikti nav!
Reiki izveidoja dakteris Mikao
Usui, kas pirmsākumos bija kristiešu mūks no Kioto. Viņš ir dzīvojis
19. gadsimtā. Reiki balstās uz budisma pamatiem. Tāpat kā jogā svarīga
loma ir čakrām. Čakras ir enerģētiskie centri, kas ir izvietoti tā saucamajā ēteriskajā ķermenī.
Lielākā daļa Reiki mācībā sastāv
no tā, kā atbrīvot sakrājušās emocijas. Šīs emocijas koncentrējas un
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rada negatīvus blokus, kas ir jāizjauc.
Reiki sistēmā nav garīgās dziedināšanas caur grēku nožēlu un
emocionālās dziedināšanas caur
piedošanu. Kristieši uzskata, ka
gan grēku nožēla, gan piedošana
var novest pie fiziskās dziedināšanas.
Kā tikt brīvam no Reiki?
Tas nemaz nav vienkārši. Ļaunais gars ir izstrādājis dažādas viltības, kā cilvēku sasaistīt. Lai ļaunais
gars iegūtu varu pār cilvēku, viņam
ir jāsaņem katra cilvēka apzināts vai
neapzināts „jā”. Bez „jā” vārda
velns nav tiesīgs pakļaut cilvēku. Ir
jāsaprot, ka ļaunajam garam ir iestatītas robežas, kuras viņš pārkāpt nav
tiesīgs.
Kad cilvēks sāk nodarboties, piemēram, ar Reiki, cilvēks ir pateicis
savu „jā” Reiki mācības radītājam
Usui garam. Šajā sistēmā ir vairāki
līmeņi līdz pat meistaram. Katrs līmenis beidzas ar to, ka cilvēks tiek
iniciēts vai apstiprināts. Laikam jau
saprotamāk būtu, ja teiktu, ka aiz
katra līmeņa stāv dēmons, kuram ir
savs spēks, kas atbilst līmenim. Brīnumus, kas saistīti ar dziedināšanu,
pats cilvēks nav spējīgs izdarīt, tas ir
cilvēka palīgs – gars vai dēmons,
kas to dara.
1. solis, kas ir jāsper, lai atbrīvotos
no Reiki – ir jānožēlo grēks pret
pirmo bausli, jāizsūdz šis grēks un
jādod Dievam solījums, ka tas
vairs neatkārtosies;
2. solis ir atteikšanās no Usui gara,

Jēzus Kristus vārdā jāsasaista šis
gars un jānosūta pie Golgātas
Krusta pakājes uz mūžīgiem laikiem, bez iespējas atgriezties;
3. solis: ir jālūdz, lai Svētais Gars
piepilda visas atbrīvotās vietas, lai
tiek piepildīti visi tukšumi;
4. solis - jāsaņem aizlūgšanas no
priestera, brāļiem un māsām, kas
ir pieredzējuši atbrīvošanas kalpošanā.
Iespējams, ka atbrīvošanās nenotiks ātri, jo jāsalauž ir katrs šis solījums ļaunajam garam. Bieži vien šie
solījumi ir vairāki un daudzus no

tiem cilvēks nemaz nevar uzreiz atcerēties. Ne jau vienmēr cilvēki
kļūst apsēsti, biežāk pie mums satopamais modelis ir, ka cilvēks kļūst
par ļaunā gara mēdiju.
Svētā Sebastiana māja šobrīd ir
izdevusi priestera eksorcista Klemensa Pilāra grāmatu „Ezotērika un
kristīgā ticība – kā tās atšķirt?” Tas
ir neliels ieskats dažādajās ezotērikas mācībās un var būt kā pamācība
par to, ko nevajadzētu sākt praktizēt,
lai cik tas arī liktos vilinoši. Grāmatu var iegādāties Sv. Alberta baznīcas grāmatu galdā.
Normunds un Ina

Sludinājumi
Maija mēnesī dievkalpojumi Vissvētākās Jaunavas Marijas godam notiek:
no pirmdienas līdz piektdienai –
pirms vakara Sv. Mises plkst. 1730;
sestdienās – pēc Sv. Mises 800,
svētdienās – pēc Sv. Mises 900.
*****
Cilvēka garīgā dziedināšana un
atbrīvošana no grēka, ļaunuma
sekām
Lūgšanas par iekšējo dziedināšanu un
atbrīvošanu notiks mūsu draudzē 18.
jūnijā, pēc sv. Mises plkst. 18:00 un
Vissvētākā Sakramenta adorācijas.
Vada ,,sv. Sebastiana mājas” kalpotāji

kopā ar draudzes priesteri. Informācijai zvanīt Normundam: 20325480.
*****
Kapusvētki 2010. gadā:
Piņķu kapos – 20. jūnijā plkst. 14.00
Mārupes kapos – 4. jūlijā plkst.
14:00.
Jaunmārupes Mazcenu kapos –
4. jūlijā plkst. 16:00.
*****
Jūnija mēnesī litānija Vissvētās Jēzus Sirds godam notiks: no pirmdienas līdz sestdienai pēc Sv. Mises
plkst. 18.00. Svētdienās pēc Sv. Mises
plkst. 11.00.

Liturģiskais kalendārs
23.maijs, svētdiena – Svētā Gara
nosūtīšana, lieli svētki. Svētās
Mises: 800, 900, 1100 un 1800. Noslēdzas Lieldienu laiks.

24.maijs, pirmdiena – Vissv. Jaunava Marija, Baznīcas Māte,
svētki. Svētās Mises: 800 un 1800.
30.maijs, svētdiena – Vissvētā Trīs7

vienība, lieli svētki. Svētās Mises:
800, 900, 1100 un 1800.
31.maijs, pirmdiena – Vissv. Jaunavas Marijas apmeklēšana, svētki.
Svētās Mises: 800 un 1800.
3.jūnijs, ceturtdiena – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis, lieli svētki.
Svētās Mises: 800, 1100 un 1800. Euharistiskā procesija ar 4 Evaņģēlijiem. Pilnas atlaidas par piedaslīšanos Euharistiskajā procesijā.
11.jūnijs, piektdiena – Vissvētā Jē-

zus Sirds, lieli svētki. Svētās Mises:
800, 1100 un 1800.
12.jūnijs, sestdiena – Vissvētākās
Jaunavas Marijas Bezvainīgā
Sirds, piemiņas diena. Svētās Mises: 800 un 1800.
24.jūnijs, ceturtdiena – Sv. Jāņa
Kristītāja dzimšana, lieli svētki.
Svētās Mises: 800, 1100 un 1800.
29.jūnijs, otrdiena – Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, lieli svētki. Sv. Mises: 800, 1100 un 1800.

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
Draudzes kontaktinformācija:
Adrese: Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76
Draudzes mājas lapa:
www.catholic.lv/alberta
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.
t. Krišjānis Dambergs OFMCap,
tālr.: 2 677 56 79; e-pasts:
br.krisjanis@gmail.com;
t. Aldis Ziemelis OFMCap, tālr.: 2 682 17
74.

Baznīca atvērta:
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
Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis
Teksta salicēja: Marika Lotaņuka
Maketētāja: Jevgeņija Gaiķena
Teksta korektors: Ruta
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Vissvētākā Sakramenta
adorācija:
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

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

