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Slavēts Kristus! 
 Jēzus arī šodien mums, kas 
esam pulcējušies ap Viņu, saka: 
,,Laimīgi garā nabagie, jo vi-
ņiem pieder Debesu valstī-
ba. Laimīgi apbēdinātie, jo 
viņus mierinās. Laimīgi lēn-
prātīgie, jo viņi iemantos ze-
mi.” (Mateja 5, 3-5, Bībeles 
biedrības 2012g. izdevums) Šo 
Evaņģēlija fragmentu mēs dzir-
dēsim svinot Visu Svēto dienu. 
Citā tulkojumā ”laimīgo” vietā 
mēs dzirdam ”svētīgi” un va-
ram pajautāt, vai tur nav pretru-

nu. Nē, noteikti tie, kas tiecas 
vai, vēl labāk, - grib sastapties 
ar patieso Laimi, tiecas uz prie-
ku un svētumu, kuru avots ir 
pats Dievs. Viņš pats var dot to, 
ko cilvēks ar saviem spēkiem un 
piepūli nekādi nevar sasniegt. 
Tāpēc Dievs ir Labais Tēvs, visa 
labuma avots un Jēzus Kristus ir 
Viņa Dēls un mūsu Kungs, kas ir 
šo labumu saņēmējs vispilnīgā-
kajā veidā. Jēzus grib arī dalī-
ties ar labumiem, kas nāk no 
Tēva, kuru pasaule nedz redz, 
nedz dzird. Varam sev pajautāt: 
”Cik patiešām tuvu esam šai 
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Laimei, priekam - Svētajam 
Garam, kuru grib mums katru 
dienu dot Tēvs un Viņa Dēls?” 
Ja nezinām atbildi, dodamies 
tikties ar Svētajiem. Un tiešām 
- viņu dzīve un darbi liekas pār-
steigumu pilni, jo Dievs ir Pār-
steigumu Dievs, pārsteigumu, 
kas ir kā labas dāvanas. Un vai 
tev, kas vēlies saprast, kur ir 

patiesās laimes avots, ir sapro-
tams krusts, bēdas un cieša-
nas? Piesauc Jēzu un lūdz Svēto 
Garu, un Viņš tad tev visu pa-
mazām atklās. 

Prāvests Krišjānis 
  

Bīskapu sinode nemainīs Baznīcas doktrīnu  

Aizritējusi ģimenei veltītās 

Bīskapu sinodes pirmā nedēļa. Pā-

vests arī sestdien piedalījās tās dar-

bu 6. un 7. kongregācijā, kuru lai-

kā dalībnieki uzstājās jau par do-

kumenta „Instrumentum laboris” 

otro daļu. Savukārt piektdien tika 

sniegta valodu grupu darba sintēze 

par „Instrumentum laboris” pirmo 

daļu, kas ir veltīta „ģimenes izaici-

nājumu uzklausīšanai”. 

Pirmie novērojumi liecina, 

ka sinodes tēvi aicina vairāk pie-

vērsties ne tikai grūtībām, bet arī 

visam skaistajam un cerībām, kas 

attiecas uz ģimeni. Pēc viņu do-

mām minētajā dokumentā netiek 

pietiekoši atspoguļots uz nešķira-

mo laulību starp vīrieti un sievieti 

balstītās ģimenes skaistums, tās 

vitalitāte, fakts, ka ģimene ir cilvē-

cības skola un sabiedrības pamats. 

Reizēm, liekas, ka pārāk liela uz-

manība tiek pievērsta izaicinājumu 

socioloģiskajai analīzei, tādā litāni-

jas veidā tiek uzskaitīta virkne 

problēmu, zināmā mērā aizmirstot 

ticības skatienu. Bīskapi uzskata, 

ka vairāk ir jāparāda pozitīvie as-

pekti, tādējādi iedvešot ģimenēm 

paļāvību un dodot tām cerību, pro-

tams, neignorējot arī grūtības. 

Otrkārt, sinodes tēvi īpašu 

uzmanību pievērš pastorālajam dar-

bam ar ģimenēm. Viņi atzīst, ka 

ģimenes krīze varētu būt daļēji 
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saistīta ar to, ka ir pietrū-

cis vajadzīgās ticības au-

dzināšanas. Par to, kādā 

situācijā šodien atrodas 

ģimene, zināmā mērā ir 

atbildīga arī Baznīca, jo 

reizēm tā savās debatēs ir 

ieturējusi gandrīz vai 

„viduslaiku” stilu, savā 

domāšanā ir bijusi pārāk tālu no 

realitātes, pārāk diktējoša un bez 

integrāla skatījuma. Šajā sakarā 

bīskapi atgādina, ka vienmēr ir 

jāpatur prātā to, ka Baznīcas uz-

devums ir nevis valdīt, bet kalpot 

ģimenei, jo no ģimenes ir atkarī-

ga tās nākotne. 

Treškārt, tiek norādīts, lai 

sinode savos darbos pārāk ne-

koncentrējas tikai uz Eiropas lie-

tām un gala dokuments būtu uz-

rakstīts nevis pārāk tehniskā, bet 

vienkāršākā un skaidrākā valodā, 

lai to varētu lasīt visi. 

Ceturtkārt, sinodes dalīb-

nieki izsaka vēlmi, lai lielāka 

vērība tiktu piegriezta „Gendera 

teorijai” un tās riskiem, kā arī 

migrantiem un viņu pastorālajai 

aprūpei. Bez tam, lingvistisko gru-

pu ziņojumos ir izteikts aicinājums 

vairāk uzmanības veltīt arī veco 

ļaužu nozīmei ģimenē, kā arī cilvē-

kiem ar īpašām vajadzībām. 

Dažās darba grupās ir līdz 

šim izskanējuši diezgan specifiski 

piedāvājumi: piemēram, sinodes 

gala dokumentā vajadzētu iekļaut 

stāstus no ģimenes dzīves un svē-

tuma piemērus, kas kalpotu par 

paraugu ticīgajiem, kā arī citātus 

no Bībeles. Vajadzētu vairāk runāt 

par šķīstības tematu un jūtu audzi-

nāšanu, sevišķi, jauniešu vidū, par 

tehnoloģiju ietekmi uz ģimenes 

dzīvi, īpaši par internetu un porno-

grāfiju, kā arī padziļināti pievēr-

sties bioētikas jautājumiem. 

Visbeidzot var teikt, ka lin-
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gvistisko grupu dalībnieki pauž 

gandarījumu par līdz šim paveikto 

darbu un tā metodi. Viņi priecājas 

par to, ka sinodes tēvu starpā no-

tiek tiešas un konstruktīvas deba-

tes, neskatoties uz to, ka tie nāk no 

ļoti atšķirīgas kultūrvides. Tā ir 

īsta katolicisma pieredze. Ieteiku-

mu saistībā ar „Instrumentum la-

boris” pirmās daļas analīzi ir 

daudz. Sinodes tēvi apzinās, ka tos 

visus nevarēs ņemt vērā, bet, ne-

raugoties uz to, viņi turpina disku-

tēt un viens otru uzklausīt. Piekt-

dien, 9. oktobrī, notikušajā preses 

konferencē Manilas arhibīskaps, 

kard. Antonio Tagle atgādināja, 

ka, lai negaidām, ka sinode kaut 

ko mainīs attiecībā uz Baznīcas 

doktrīnu. Sinodes tēvu mērķis ir 

meklēt veidus, kā palīdzēt ģime-

nei, ņemot par izejas punktu tieši 

šo doktrīnu. 

J. Evertovskis / VR 

http://lv.radiovaticana.va/

news/2015/10/10/ 

Viesošanās pie Lietuvas "Caritas"* biedriem 

3. un 4.oktobrī 26 "Caritas" 

vadības un ierindas pārstāvji no 

visas Latvijas viesojās Viļņā. Lai 

cik jauki būtu bijis pastaigāt pa 

Viļņas vecpilsētu un iegriezties 

baznīcās, tomēr intensīvā darba un 

noguruma dēļ, tas izdevās tikai da-

žiem pašā vakarā. Toties visi mir-

kli bijām katedrālē un Austras vār-

tos pie Dievmātes svētbildes. 

Karitatīvais darbs Lietuvā 

ir labi attīstīts, viesojāmies Betāni-

jas mājā, kuras vadītājs (atvainojos, 

ka neminu viņa vārdu, jo aizmir-

sies) mums pastāstīja, ka dienā pa-

barojot ap 500 nabagu, šo darbu 

veic 6 cilvēki. Tiesa, palīdz daži 

brīvprātīgie. Kā divās stundās ie-

spējams pabarot tik daudz cilvēku? 

Izsalkušie stāv rindā ar saviem trau-

kiem, ieviesta talonu sistēma, daži 

ņem divas un vairāk porcijas un aiz-

nes tiem, kas nevar atnākt. Darbi-

nieki visam seko līdzi un nav iespē-
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jams tirgoties ar taloniem 

vai neaiznest citam ēdie-

nu. Iereibušos pēc pirmā 

brīdinājuma vairs neie-

laiž, bet saka: "Nāc rīt 

skaidrā un dabūsi!" Un 

viņi tiešām nāk. Kurš 

grib, ēd uz vietas (ir liela 

ēdamzāle), kurš grib, 

ēdienu nes uz mājām, ja tādas ir. 

Nabagiem stāsti līdzīgi kā Latvijā - 

alkoholisms, narkomānija, slimība, 

bet nāk arī pensionāri, kam pensija 

tik maza, ka nekādi nav iespējams 

samaksāt par dzīvokli un/vai zālēm 

un vēl paēst. 

  "Caritas" biedri vakaros iet 

uz ielām un uzsāk sarunas ar klai-

ņojošiem bērniem un narkomā-

niem, aicinot uz Betānijas māju. Jo 

ir ko piedāvāt: ir atsevišķa sarunu 

istaba, kur izkratīt sirdi un saņemt 

padomu, ir mūzikas istaba, galda 

teniss, vakara tēja jauniešiem u.c. 

Darbinieki interesējas par šo bērnu 

ģimenēm un, ja iespējams, palīdz 

atgriezties tajās. Vecākie jaunieši, 

iepazinuši Betānijas mājas cilvē-

kus, attieksmi un paraugu, tagad 

arī paši uz ielām aicina sev līdzī-

gos. Rodas kontakti, veidojas cil-

vēcīgas attiecības. 

Vadītājs parāda mājas otro 

lepnumu (pirmais ir cilvēki) - sve-

ču ražotni. Nopirkta mašīna, kura 

presē parafīnu un ražo sveces. Ap-

gūta tehnoloģija, lai varētu uz 

svecēm uzspiest zīmējumu vai em-

blēmu. Kas nopērk šo sveci, apzi-

nās, ka daļu naudas ziedo nabadzī-

gajiem. Nodarbināti 5 cilvēki - tā-

di, kuri grib tikt vaļā no alkohola, 

narkotikām, bet viņus darbā ne-

viens neņem, jo netikums sejā ie-

rakstīts. 5 mēnešos šiem cilvēkiem 

jānostiprinās tikumā un uzņēmībā, 

jo viņu vietā tiks pieņemti citi 5 

līdzīgi strādnieki. 

Lai būtu tam visam nauda, 

tiek rakstīti projekti, lūgta palīdzī-

ba ārzemju kustībām. 10 - 15% 

finansē valsts, bet arī tur jāraksta 

projekti un vēl jāiztur konkurss. 
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Pēc tam viesojāmies kādas drau-

dzes mājā, kurā ir trīs stāvi. Ēka ir 

ap 50 m gara. Tajā ir bērnudārzs, 

ikonu gleznošanas darbnīca bēr-

niem ar garīgajiem traucējumiem, 

kafejnīca un vēl dažādu nodarbību 

telpas. Nākt var ikviens. Laima 

mums pastāsta, kā Baznīca uzņē-

musi trīs vajāto kristiešu ģimenes 

no Irākas. Viņi tam nopietni gata-

vojušies, pētījuši datus par Irāku - 

ko tur ēd, kādas tradīcijas u.c. Ģi-

menes atbrauca pavasarī, pavisam 

15 cilvēki. Laima bija ļoti pārsteig-

ta, jo no dzimtenes viņi bija atve-

duši arī suni. Lai apmierinātu ģi-

menes vajadzības, tika iesaistīti 

desmitiem cilvēku. Laima atzīst, 

ka varbūt "pārpūlējušies", kaut 

centušies pirmajos mēnešos stāstīt 

un rādīt arī skarbo realitāti - ka 

vairums cilvēku cīnās, lai izdzīvo-

tu. Bet viņiem tas ilgi nebijis 

skaidrs, varēja just, ka viņi domā, 

ka te "barankas krītot no gaisa". 

Jautāta - un ja te ieradīsies simtiem 

bēgļu, arī musulmaņi, Laima kļūst 

nopietna. Viņai šķiet, ka valdība 

un varas vidējie līmeņi nesaprot, 

ko tas nozīmē, un viss darbs gul-

sies uz "Caritas" un līdzīgu organi-

zāciju pleciem. Jo "augšā" neviens 

atbildību neuzņemas. Viņa domā, 

ka musulmaņus integrēt neizdosies, 

viņi integrēs mūs. Lietuvā ir popu-

lārs teiciens, ka musulmaņu ierocis 

ir sieviešu dzemde. Uz vienu lietu-

viešu ģimenes bērnu viņi liks pretī 

5 -10 savas ģimenes bērnus. 

"Kristiešus vēl varētu uzņemt, jo 

vismaz reliģija ir kopēja. No šīm 

trim atbraukušajām ģimenēm var-

būt viena paliks Lietuvā," viņa re-

zumē. 

Šīs divas dienas pagāja ātri. 

Mēs uzdevām daudz jautājumu un 

guvām vērtīgu pieredzi. Un apstip-

rinājumu tam, ka īsts kristietis ir 

tikai tas, kurš kalpo citiem. 

 

 

* "Caritas" - katoļu kustība 

pasaulē, kas veic žēlsirdības un 

tuvākmīlestības 

darbus. 
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1. novembris, svētdiena – Visi 

Svētie, obligāti svinamie lielie 

svētki. Sv. Mises kā svētdienās. 

 2. novembris, pirmdiena – visu 

Ticīgo Mirušo piemiņas diena. 

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

(sēru procesija mirušo piemi-

ņai pēc Sv. Mises). 

1. - 8. novembris – Lūgšanu nedē-

ļa par mirušajiem. 

Atlaidas par mirušajiem:  

1. un 2. novembrī var  iegūt pil-

nīgas atlaidas, kuras drīkst upurēt 

tikai par mirušajiem, dievbijīgi 

apmeklējot baznīcu un tur noskai-

tot Kunga lūgšanu „Tēvs mūsu” un 

„Es ticu”.  

Laikā no 1. līdz 8. novembrim 

(ieskaitot) var iegūt pilnīgas atlai-

das, 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 no-

stāja;  

- 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 sveici-

nāta.  

- Ar vienu Grēksūdzes sakramen-

tu pietiek, lai saņemtu vairākas 

atlaidas, toties Svētā Komūnija 

un lūgšana Pāvesta nodomā ir 

nepieciešama katrai dienai atse-

višķi.  
  

8. novembris, svētdiena - Sv. Al-

berta Lielā draudzes aizbildņa 

svētki. Sv. Misi plkst. 11:00 ce-

lebrēs arhibīskaps Zbigņevs 

Stankēvičs, tiks dalīts Iestiprinā-

šanas sakraments. 
 

9. novembris, pirmdiena – Late-

rāna Bazilikas iesvētīšanas 

gadadiena, svētki. Sv. Mises 

plkst. 8:00 un 18:00.  
 

 22. novembris, svētdiena – Mūsu 

Kunga Jēzus Kristus, Vispa-

saules Karaļa, lielie svētki. 
 

29.novembris, svētdiena – Ad-

venta I svētdiena. Sākas jaunais 

liturģiskais gads. 

Liturģiskais kalendārs 
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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:  

30 min. pēc Sv. Mises 18:00  

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.  

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 svina-

mo  Baznīcas svētku dienās: slēgta. 

Prāvests:  

Krišjānis Dambergs OFMCap,  

e-pasts: br.krisjanis@gmail.com 

tālr.: 2 677 56 79 

 

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 

13:00 krievu valodā  

18:00 latviešu valodā  

(ar ģimenēm, jauniešiem un bēr-

niem) 

Obligāti svinamajos Baznīcas svēt-

kos: 

8:00 latviešu valodā 

11:00 (Summa) latviešu valodā 

18:00 latviešu valodā 

Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis  

Teksta salicēja: Marika Lotaņuka 

Teksta korektore: Ruta Vinķele  

Izdevums ir par ziedojumiem! 

ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !  


