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Slavēts Kristus! 
  

 Šogad Vissvētās Trīsvienības svētki, kuri seko pēc Svēta Ga-

ra nosūtīšanas svētkiem, ir 22. maijā. Tikai Svētajā Garā, kristietis 

var bez bailēm un droši iedziļināties Svēto Dievišķo Personu noslē-

pumos, atklājot, ka Jēzus ir Kungs. Tēvs sūta savu Vienpiedzimušo 

Dēlu, lai pasaule tiktu dziedināta. Dēls dāvā mums Svēto Garu, kas 

mūs ne tikai dziedina, bet svētdara un aicina uz nepārtrauktu ko-

mūniju-sadraudzību ar Trīsvienīgo Dievu. Varam jautāt, kur redza-

mā veidā mēs to varam piedzīvot? Svētās Trīsvienības sadraudzību 

mēs esam aicināti ieraudzīt un saņemt Svētās Mātes Baznīcas klēpī 

- kristību avotā, sakramentos, brāļu sadraudzībā un mīlestībā.  At-
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klājot šo noslēpumu, kristietis, esot Baznīcas kopienā, pamazām 

saņem ticības, cerības un mīlestības žēlastības. Šīs žēlastības, pirm-

kārt, ir Trīsvienīgā Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara ielietā dā-

vana Baznīcā, lai mēs mīlētu savu Kungu un Dievu pāri visam un 

tuvāko kā sevi pašu. Kā redzams, šīs dāvanas nav paša cilvēka pie-

pūles auglis, bet Svētā Gara darbs Baznīcā, kas ir Kristus Mistiskā 

Miesa, kuru Viņš vada un veido. Kā, varam jautāt, tas attiecas uz 

mūsu dzīves ikdienu? Kristietis ir aicināts piedzīvot šo īpašo sa-

draudzību-komūniju ar ī visos dzīves notikumos. Pirmkār t, ticī-

gā ģimenē, kura ir atvērta uz Svētā Gara vadību. Otrkārt, baznīcā, 

kopienā vai kristiešu sanāksmē kristietis meklē, kā piedzīvot Baz-

nīcas universālo raksturu, tās kopējo sūtību - evaņģelizēt. Treškārt, 

kristietis, esot sabiedrībā, ar savas dzīves nostāju evaņģelizē, ka 

Trīsvienīgais Dievs ir viņam pazīstams. 
  

Vissvētākās Jaunavas Marijas -Baznīcas Mātes svētkos 

pr. Krišjānis 

Svētais Gars rāda mums brīvības ceļu  

Līdzīgi kā daži pirmie kris-

tieši, par kuriem stāsta šodienas 

Svēto Rakstu lasījums, arī daudzi 

mūsdienu ticīgie nepazīst Svēto 

Garu – sacīja pāvests pirmdienas 

rīta Svētās Mises homīlijā. Daudzi 

ir iemācījušies no katehisma, ka 

Svētais Gars ir trešā Trīsvienības 

persona, bet nezina par Viņu neko 

vairāk. Francisks uzsvēra, ka Svē-

tais Gars darbojas Baznīcā un pa-

līdz mums iet uz priekšu. „Svētais 

Gars liek Baznīcai kustēties. Viņš 

darbojas Baznīcā, mūsu sirdīs. Tieši 

pateicoties Viņam, katrs kristietis 

atšķiras cits no cita un visi kopā vei-

do vienību. Viņš ved uz priekšu, pa-

līdz plaši atvērt durvis un mudina 

tevi liecināt par Jēzu. Svētās Mises 

sākumā dzirdējām: ‘Jūs saņemsiet 

Svēto Garu un būsiet mani liecinieki 

visā pasaulē’. Svētais Gars mudina 

mūs slavēt Dievu, lūgties: ‘Lūdzies 

mūsos’. Viņš ir mūsos un māca mūs 

uzlūkot Tēvu un Viņam teikt: 

‘Tēvs’. Svētais Gars atbrīvo mūs no 
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šī bāreņa stāvokļa, kurā pasaules 

gars grib mūs ievest.” 

Turpinājumā pāvests uz-

svēra, ka Svētais Gars ir dzīvās 

Baznīcas galvenais varonis. Šajā 

sakarā viņš atgādināja, ka nepie-

tiek tikai ar to, lai mēs ievērotu 

baušļus. Tas ir sava veida risks. 

Nedrīkst ielikt ticību morāles 

rāmjos. Nedrīkst apstāties tikai 

pie baušļu pildīšanas un vairāk 

neko nedarīt. ‘To drīkst, to ne-

drīkst’. Tādā veidā nonākam līdz 

saltai morālei. Tā vietā mēs esam 

aicināti būt Svētā Gara misijas 

augstumos. Kristīgā dzīve nav 

tikai ētika. Tā ir tikšanās ar Jēzu 

Kristu. Tieši Svētais Gars ir tas, 

pateicoties kuram es varu satik-

ties ar Jēzu. Tieši pateicoties Vi-

ņam, mēs esam „reāli”, 

bet nevis „virtuāli” kris-

tieši. Viņš pieņem dzīvi 

tādu, kāda tā ir, un ved 

mūs uz priekšu. Iesākot 

jaunu nedēļu, Francisks 

aicināja pārdomāt, ko 

Svētais Gars ir darījis 

manā dzīvē, un palūko-

ties, kā viņš mani ir vedis pa brīvī-

bas ceļu. Svētais Gars aicina nebai-

dīties, iziet no sevis un liecināt par 

Jēzu. Mēs esam aicināti pārdomāt 

arī to, kā mums ir ar pacietību. Vai 

pārbaudījumos es protu būt pacie-

tīgs? Svētais Gars dod arī pacietī-

bu. 

„Šajā nedēļā, gatavojoties 

Vasarsvētkiem, padomāsim: ‘Vai 

es patiešām ticu Svētajam Garam, 

vai Viņš man ir tikai vārds?’” – 

mudināja pāvests. „Mēģināsim ar 

Viņu runāt un teikt Viņam: ‘Es zi-

nu, ka Tu esi manā sirdī, ka Tu esi 

Baznīcas sirdī, ka Tu ved Baznīcu 

uz priekšu, ka Tu vieno mūs visus, 

kas esam atšķirīgi’. Mēs esam aici-

nāti to visu Viņam teikt un lūgt 

žēlastību saskatīt Viņa darbību sa-
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vā konkrētajā dzīvē. Mēs esam ai-

cināti lūgt Viņam paklausības žē-

lastību. Būt paklausīgiem Svēta-

jam Garam. Šajā nedēļā darīsim 

šādi: Domāsim par Svēto Garu un 

sarunāsimies ar Viņu”. 

J. Evertovskis / VR 

http://lv.radiovaticana.va/

news/2016/05/09  

Pārdomas uz Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem: aizvien 
nepieņemtā Dāvana… 

 Evaņģēlija fragments, kas 

tiek lasīts Svētā Gara nosūtīšanas 

svētkos (Jņ 20, 19-23) ieved mūs 

Svētā Gara darbības un klātbūtnes 

noslēpumā. Ir jāatzīst, ka aizvien 

par maz ieklausāmies Svētā Gara 

balsī un par maz lūdzam Viņa palī-

dzību. Mēs sev atgādinām par Viņa 

spēku un dāvanām, kad pieņemam 

Iestiprināšanas un Laulības sakra-

mentus, reizēm pie Grēksūdzes ie-

spējas. Ir tādi, kuri lūdz Svētā Gara 

gaismu pirms mācībām un eksāme-

nu laika. Bet īpaši atceramies un 

svinam Trešās Dievišķās Personas 

klātbūtni Vasarsvētku laikā. 

 Reizēm var likties, ka attie-

camies pret Svēto Garu kā pret 

“banku”, no kuras varam smelt dā-

vanas, kuras mums noderīgas dzī-

vei. Atceramies par Viņu ekstremā-

lās situācijās, bet ikdienas dzīvē, 

aizņemti ar savām lietām, vispār par 

Viņu aizmirstam. 

 Svētā Gara nosūtīšanas svēt-

kos pārcelsimies atpakaļ laikā pirms 

2000 gadiem uz Pēdējo Vakariņu 

vietu, kur apustuļi bailēs kopā ar 

Svēto Mariju palika lūgšanā. Kad 

Svētais Gars, Mierinātājs, nonāk pār 

viņiem uguns mēļu veidā, Apustuļi 

iznāk ārā no Pēdējo Vakariņu vietas 

un drosmīgi sludina Labo Vēsti. 

Redzama Svētā Gara darbības zīme 

bija lielie cilvēku pūļi, kuri atgrie-

zās un ieticēja Jēzum Kristum. 

 Līdzīgi kā Apustuļus, arī mūs 

Svētais Gars vēlas piepildīt ar sa-

vām dāvanām - pietiek tikai atvērt 

sirdi. Bet Viņa dāvanas ir pārbagā-

tas. Likums un žēlastība pestīšanas 

norisē novērš cilvēka sirdi no 

mantkāres un skaudības: tie rada 

viņā vēlmi pēc Visaugstākā Labu-
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ma; tie māca viņam Svētā Gara, 

kurš piepilda cilvēka sirdi, vēlmes. 

(sal. KBK 2541) Lai apmierinātu 

cilvēka sirdi, Viņš katru dienu ap-

dāvina ar dāvanām un augļiem. 

Tās ir gudrības, saprāta, padoma, 

spēka, zinību, dievbijības un Die-

va bijāšanas dāvanas. Savukārt 

Gara augļi ir: mīlestība, prieks, 

miers, pacietība, laipnība, labprātī-

ba, augstsirdība, lēnprātība, uzticī-

ba, pieklājība, atturība, šķīstība 

(Gal 5,22-23). Cik gan ļoti mums 

vajadzīgas šādas dāvanas, bet mēs 

tik bieži esam aizvērti un nepieņe-

mam tās. 

 Tomam paveicās dzīvē. Vi-

ņam bija brīnišķīga ģimene, viņa 

uzņēmumam bija labi ienākumi, 

naudas viņam netrūka. Pats bija pār-

steigts, ka viss tik gludi norit. Kādu 

vakaru pēc veiksmīga darījuma, kurš 

atnesa lielu peļņu, viņš ieraudzīja 

apgaismotu baznīcas torni. Šis skats 

pievērsa viņa domas Dievam. Toms 

vēlreiz aptvēra, cik daudz viņš saņē-

ma no Dieva. Viņš iekšēji saprata, 

ka viņam ir jādalās ar šīm dāvanām 

ar citiem.  Viņš apstājās pie kādas 

mājas, izkāpa no luksus automašī-

nas, pieklauvēja pie durvīm un kad 

viņam atvēra, pateica, ka vēlas zie-

dot savu mašīnu un, lūk, atslēgas no 

mašīnas, kuras atstās. Saimnieks 
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   Draudzes aktivitātes 

paskatījās uz viņu kā sajukušu prā-

tā, pagriezās projām un bez vārda 

aizvēra durvis. 

Toms tomēr nolēma no sava no-

doma neatkāpties. Pieklauvēja pie 

nākošās mājas durvīm. Atvēra sie-

viete, un pēc viņa piedāvājuma 

apjautājās, cik viņš vēlas par mašī-

nu? Kad atkārtoja, ka tiešām vēlas 

mašīnu dāvināt bez maksas, nos-

kaitusies sieviete pateica, ja viņš 

no tās neatstāsies, tad viņa izsauks 

policiju un aizvēra durvis viņa de-

guna priekšā. 

Mazliet vīlies Toms izlēma pamē-

ģināt pēdējo reizi. Varbūt kāds 

pieņems. Pieklauvēja pie trešās 

mājas durvīm. Durvis atvēra sie-

viete un uzklausīja viņa piedāvāju-

mu, pēc tam skaļi iesaucās: 

“Saņēmu brīnišķīgu dāvanu, šī 

mašīna ir mana…” – un no prieka 

sāka raudāt. Toms aizgāja priecīgs.  

Stāstot par šo notikumu, kurš varbūt 

arī nekad nav noticis, bet var notikt 

vienmēr un visur, es vēlētos, lai jūs 

apzinātos, cik Dievs ir brīnišķīgs. 

Viņš nemitīgi mūs apdāvina. Dāvā 

mums vislielāko dāvanu – pestīšanas 

un svētdarīšanas dāvanu, tas ir, pa-

tiesu laimi. Kādēļ tad ir cilvēki, kuri 

aizver savas sirds durvis un nevēlas 

pieņemt šo dāvanu? 

Atcerēsimies, ka Svētais Gars nevar 

pār mums nolaisties, ja mēs tam nee-

sam gatavi. Lūgsim Svēto Garu, lai 

Viņš atver mūsu sirdis uz Dieva Tē-

va un Viņa Gara dāvanu pieņemša-

nu, un tad mūsu sirdis uzgavilēs. 
 

Br. Ādams Fuleks /Adam Fułek SAC/ 

Tulkoja m. Marika 

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. Laikā 

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 DĀRZA 

mirušo bērnu ģimenēm. Tuvākie 

aizlūgumi – 15.jūnijā plkst. 18:00.  

 

*** 

3.jūnijā plkst. 16:00 mūsu drau-

dzes dvēseļu dārzā notiks ekumē-

niskais dievkalpojums. Sīkāku 

informāciju var iegūt pie P.Stradiņa 

Klīniskās universitātes slimnīcas 

garīgās aprūpes dienesta kapelānes 

Leldes Titavas. Tālr.: 28305859 
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22.maijs, svētdiena – Vissvētā 

Trīsvienība, lieli svētki. Sv. 

Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00, 

11:00, 13:00 (krievu val.) 

un 18:00 (jauniešiem, bēr-

niem un ģimenēm).  

 

26. maijs, cetur tdiena – Kristus 

Vissvētā Miesa un Asinis, 

obligāti svinami lieli svētki. 

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

18:00 (ar procesiju). 

 

31.maijs, otrdiena – Vissvētākās 

Jaunavas Marijas apmeklēša-

na, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 

18:00. 

 

3. jūnijs, piektdiena -  Vissv. 

Jēzus Sirds, svētki. Sv. Mise 

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

 

4. jūnijs, sestdiena – Vissv. Jau-

navas Marijas Bezvainīgā 

Sirds, piemiņas diena. Sv. 

Mise plkst. 8:00 un 18:00 

(svētdienas Sv. Mise).  

 

 

11. jūnijs, sestdiena – Sv. Barnaba, 

apustulis, piemiņas diena. Sv. 

Mise plkst. 8:00 un 18:00 

(svētdienas Sv. Mise). 

 

13. jūnijs, pirmdiena – Sv. Antons 

no Padujas, priesteris un Baz-

nīcas doktors, piemiņas diena. 

Sv. Mise plkst. 8:00 un 18:00.  

 

24. jūnijs, piektdiena – Sv. Jāņa 

Kristītāja dzimšana, svētki. Sv. 

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

 

 29. jūnijs, trešdiena – Sv. apustuļi 

Pēteris un Pāvils, obligāti svi-

nami lieli svētki. Sv. Mises: 

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

 

Jūnija mēnesī Litānija Vis-

svētās Jēzus Sirds godam: 

no pirmdienas līdz piektdie-

nai – pēc Sv. Mises plkst. 

18:00, bet svētdienās – pēc Sv. 

Mises plkst. 9:00.  
 

 

 

Liturģiskais kalendārs 

10.jūnijā notiks  Baznīcu nakts no plkst. 18:00 līdz 24:00. Pasākumā 

piedalās 40 baznīcas Rīgā un pierīgā, tai skaitā, arī mūsu baznīca. Sīkāka 

informācija par pasākuma kārtību mūsu draudzes baznīcā ir atrodama pie 

sludinājuma dēļiem. 



8  

 

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 !  


