
   

 

 

2015. gada Kristus Augšāmcelšanās svētki* Nr. 71 

Kristus ir augšāmcēlies! 

Patiesi augšāmcēlies! 
 

Dārgie brāļi un māsas, priecīgus 

Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 

 

 Šogad Lieldienu laikā Baz-

nīcā - Kristus ārēji redzamajā 

Mistiskajā Miesā - mēs piedzīvo-

jam to pašu, ko jau vairākus gadu 

simtus kristieši piedzīvo, aktuali-

zē un saņem caur Svēto Garu. Pā-

vests Francisks Lieldienu vēstīju-

mā saka: “Pasaulē izkaisītajā Baz-

nīcā skan eņģeļa vēsts sievietēm: 

“Nebaidieties! Zinu, ka meklējat 

krustā piesisto Kristu. Viņa šeit 

nav. Viņš ir augšāmcēlies... Nā-

ciet, apskatiet vietu, kur Viņš bija guldīts.” (sal. Mt 28,5-6) “Tā ir Evaņ-

ģēlija kulminācija”, saka pāvests Francisks. Tā ir Labā Vēsts: Krustā 

piesistais Jēzus ir augšāmcēlies! Šis notikums ir  mūsu ticības un mū-

su cerības pamats: Ja Kristus nebūtu augšāmcēlies, kristietība zaudētu 

savu vērtību un visa Baznīcas misija būtu izsmēlusi savu stimulu, jo tur 

ir tās izejas punkts un neizsīkstošais avots.  

Vēstījums ir sekojošs: Jēzus, iemiesotā Mīlestība, nomira pie 

Krusta mūsu grēku dēļ, bet Dievs Tēvs piecēla Viņu no miroņiem un 

iecēla Viņu par dzīvības un nāves Kungu. Jēzū mīlestība uzvarēja 

naidu, žēlsirdība - grēku, labais - ļaunumu, patiesība - melus, dzīvī-

ba - nāvi. 



2  

 

  Kas ir vajadzīgs katram cilvēkam? Mīlestība, prieks un laime, vai 

ne? Bet kas ir vajadzīgs, lai cilvēks tajā dzīvotu pastāvīgi? Uzvarētājs – 

Jēzus Kristus. Lai vēsts, ziņa, skaņa, ko mēs dzirdējām, nonāk ne tikai 

ausīs, bet, kā saka Dieva Vārds, pāršķeļ viņa smadzenes un locekļus, un 

dvēseli. 

 Kungs, Tevi lūdzam par visām tautām, sevišķi tām kurās valda sa-

šķeltība un kara konflikti: Tu, kas esi uzvarējis nāvi, dāvā mums Tavu 

dzīvi, dāvā mums Tavu mieru!  

Dārgie brāļi un māsas, priecīgas Lieldienas!  

 
Prāvests Krišjānis Dambergs OFMCap 

JĒZUS ADORĀCIJA 

Katru svētdienu mūsu draudzē 

notiek Vissvētākā Altāra Sakra-

menta adorācija pēc Sv. Mises 

plkst. 9:00 līdz 18:00. Aicinu uz 

klusu lūgšanu dienas laikā. Lai-

kā no plkst. 10.00 - 11.00 ir pare-

dzēts dziedāt Stundu dziesmiņas 

Dievmātes godam, lūgties 1 Ro-

žukroņa daļu un dziedāt dzies-

mas Jēzus un Marijas godam. 

 Sv. Mise par DVĒSEĻU DĀR-

ZA mirušo bērnu ģimenēm. Tu-

vākie aizlūgumi –15. aprīlī un 

20.maijā plkst. 18:00.  

  

Aicinām uz kopīgu lūgšanu Vis-

svētākā Altāra Sakramenta 

priekšā par tiem, kas ilgstoši sli-

mo - cieš no fiziskām un garīgām 

sāpēm. Lūgšana notiks š.g. 16. 

aprīlī un 21.maijā mūsu draudzē 

pēc vakara Sv. Mises plkst. 18:00.  

Draudzes aktivitātes  

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 

dienās: 7:00 – 12:30 un 16:30 – 

19:00.  

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  
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Liturģiskais kalendārs 
6. aprīlis, Lieldienu oktāvas pirmdiena, Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00 

un 18:00.  

12. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv. Mises: 8:00 (poļu val.), 

9:00, 11:00 (tiks pieņemti pieaugušo kristīgās iniciācijas sakramen-

ti), 13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem, bērniem un ģimenēm). 

25. aprīlis, sestdiena – Sv. evaņģēlists Marks, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

26. aprīlis, Labā Gana svētdiena, Sv. Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00, 

11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem, bērniem un ģime-

nēm). 

29. aprīlis, trešdiena – Sv. Katrīna no Sjēnas, jaunava, Baznīcas dok-

tore un Eiropas aizbildne, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 

14. maijs, cetur tdiena – Kunga Debeskāpšana, lieli svētki. Sv. Mises: 

8:00, 11:00 un 18:00. 

24.maijs, svētdiena – Svētā Gara nosūtīšana, lieli svētki. Sv. Mises: 

8:00 (poļu val.), 9:00, 11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 

(jauniešiem, bērniem un ģimenēm). Noslēdzas Lieldienu laiks. 

25.maijs, pirmdiena – Vissvētākā Jaunava Marija, Baznīcas Māte, 

svētki.  

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

Maija mēnesī dievkalpojumi  

Vissvētākās Jaunavas Marijas godam notiks: 

no pirmdienas līdz piektdienai – pēc vakara Sv. Mises - plkst. 18:00,  

sestdienās – pēc Sv. Mises plkst. 8:00, svētdienās – pēc Sv. Mises 

plkst. 9:00. 

Draudzes kontaktinformācija: Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,  

tālr.: 67613630; mob.: 27074676  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 
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LIELĀ  NEDĒĻA 

  
2. aprīlis, Lielā Ceturtdiena – Sv. Jēkaba katedrālē no rīta plkst. 9:00 

tiek celebrēta Hrizmas Svētā Mise ar arhibīskapa Zbigņeva 

Stankeviča dalību un priesteriem no Rīgas Arhidiecēzes. 

Noslēdzas Lielā Gavēņa laiks.  

Aicinām ticīgos piedalīties Trīs Svēto Dienu dievkalpojumos. Lūgums 

pieņemt Gandarīšanas sakramentu līdz Lielās Piektdienas 

dievkalpojumam, jo laiks līdz Lieldienu Vigīlijas Sv. Misei nav piemērots 

sakramentu pieņemšanai.  

  

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA LIELDIENĀS  

TRĪS SVĒTO DIENU UN KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS 

SVĒTKU LAIKĀ 
 

2. aprīlis, Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena, Sv. Mise būs tikai 

plkst. 18:00. Lielajā Cetur tdienā par  Visusvēto Sakramentu... 

(Tantum ergo...) dievbijīgu nodziedāšanu - pilnas atlaidas.  

3. aprīlis, Lielā Piektdiena - Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena. 

Baznīca atvērta sākot no plkst. 11.00; par Kristus Krusta adorāciju – 

pilnas atlaidas; šajā dienā gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem. Kunga 

Ciešanu liturģija plkst. 15:00.  

4. aprīlis, Lielā Sestdiena – Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana no 

plkst. 9:00 līdz 17:00 katras stundas sākumā. Šajā dienā ticīgie tiek 

aicināti pie Kunga kapa apcerēt Kristus Ciešanas un Nāvi (saskaņā ar 

Bīskapu Konferences lēmumu atturība no gaļas ēdieniem – līdz vigīlijas 

dievkalpojumam).  
  

 LIELDIENAS 
 

Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlijas  Sv. Mise plkst. 18:00.  

Šajā dievkalpojumā par kristības solījumu atjaunošanu – pilnas atlaidas.  

Ticīgajiem jāņem līdzi sveces, kuras tiks iedegtas no svētītās uguns.  

  

5.aprīlis, svētdiena - Kunga Augšāmcelšanās diena.  
Rezurekcijas procesija plkst. 8:00 un svinību Sv. Mise;  

Sv. Mises arī plkst. 11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (bērniem un 

ģimenēm).   


