2016. gada oktobris * Nr. 82
sacīja: "Lai zeme izdod zāli un
augus, kas sēklu nes, un augļu
kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī, virs
zemes"”. Dievs ir dāvājis cilvēkam visu skaisto un plašo pasauli, lai viņš tajā attīstītos un
pakļautu

šo

zemi,

sakot:

“"Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla
un pēc mūsu līdzības; lai tas
valda pār zivīm jūrā un pār putSlavēts Jēzus Kristus!
Ir sācies skaistais rudens mēnesis oktobris. Skaistums ir ne tikai dažādu krāsu
koku lapās, bet arī skaistā ražā, ko cilvēks ir ievācis ziemai
un pavasarim. Radīšanas grāmatā par to lasām: “Tad Dievs

niem gaisā, un pār lopiem, un
pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū””.
Radot cilvēku, Dievs tam deva
saprātu, spēju nosaukt radības

dažādos vārdos un tās pakļaut,
un vēl arī dāvāja cilvēkam brīvo
izvēli un gribu. Cilvēkam var
šķist, ka šāda viņa apdāvināša-

na no Dieva puses ir neprātīga,

sv. Francisks no Asīzes, kura

pārmērīga, jo tā pieļāva, ka cil-

piemiņas dienu mēs svinam 4.

vēks savā brīvībā par Viņu aiz-

oktobrī, ar vārdiem: ”Kungs, kas

mirsīs un kādu dienu pats vēlē-

gan esi Tu un kas esmu es,

sies kļūt par dievu, paklausot

tavs necienīgais kalps? Kas

ļaunajam un apēdot ļaunā un

esi Tu un kas esmu es?” Do-

labā pazīšanas koka augli. Bet

māju, ka ar vārdu Kungs, svē-

Dievs savā žēlsirdībā uzvarēja

tais Francisks domāja vārdu Jē-

cilvēku neuzticību un grēku, dā-

zus Kristus, kas ir vienīgais

vājot tiem savu Dēlu Jēzu Kris-

Vārds, caur kuru mums Dievs

tu. Tas, kas uzņems Viņa Dēlu,

dāvā pestīšanu, dzīvību un brī-

varēs bez bailēm atgriezties

vību. Arī tu drīksti piesaukt šo

Dieva Tēva mājās. Dieva mā-

Vārdu bieži, jo Tajā ir apslēpta

jas

tavas dvēseles dzīve.

ir Viņa Baznīca un svēto

sadraudzība, un Dievs mums to
dāvā, kā dāvanu. Varam ie-

Svētīgi garā nabagi, jo tiem
pieder Debesu valstība (Mt 5,3).

saukties - Dievs Tēvs ir žēlsir-

Pr. Krišjānis

dīgs un labvēlīgs! Šo pamatpatiesību savā dzīvē apdomāja arī

Evaņģelizācija nav otra cilvēka piespiedu
pārliecināšana
Piektdienas, 9. septembra,

ir liecība, ko sniedzam ar savu

rīta Svētās Mises homīlijā pā-

kristīgo dzīvi, kā arī aicināja ticī-

vests atgādināja, cik ļoti svarīga

gos sargāties no savas ticības uz-
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spiešanas citiem. Kas ir
evaņģelizācija un kā to
varam veikt? Pievēršoties

šim

jautājumam,

Francisks skaidroja, ko
nozīmē liecināt par Kristu. Taču vispirms viņš
atklāja, kas nav evaņģelizācija.

sludināšanu viņam nepienākas

Dažreiz sastopam tādus

gods. Tas viņam ir nepieciešami

kristiešus, kuri lepojas jeb grib

jādara (sal. 1 Kor 9). Tas ir arī

izrādīties ar to, ko dara. Tas

katra kristieša pienākums. Ticī-

attiecas gan uz lajiem, gan arī

gajam ir jāizplata Jēzus vārdu,

priesteriem. Daži no viņiem

bet tam ir jānāk no paša sirds –

kalpojumu izdzīvo kā kādu

uzsvēra Svētais tēvs.

funkciju izpildi. Tomēr Evaņ-

Tātad, kā jāveic evaņģeli-

ģēlija sludinātājs nav funkcio-

zācija? Kāds ir kristieša „stils”?

nārs. Pāvests atgādināja, ka

Kā es varu zināt, ka nenodarbo-

evaņģelizāciju nedrīkst aprobe-

jos ar prozelītismu un neaprobe-

žot ar funkciju izpildi. Evaņģe-

žojos ar funkciju izpildi? Kā es

lizācija nav arī nekāds prozelī-

varu būt drošs, ka evaņģelizāci-

tisms. Tie, kuri aprobežojas ar

jas darbs, ko veicu, nav tikai tā-

šiem diviem aspektiem, patie-

da sava veida „pastaiga”? – jau-

sībā, tukši „plātās”. Svētais Pā-

tāja pāvests. Apustulis Pāvils

vils raksta, ka par Evaņģēlija

norāda, ka ir kļuvis „visiem
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viss”. „Jo, no visa būdams

teikt vienam dārgam draugam,

brīvs, es sevi esmu padarījis

kurš ir ateists. Pāvests sacīja: „Tas

visiem par kalpu, lai iemantotu

ir labs jautājums! Mēs visi pazīs-

pēc iespējas daudzus”, viņš

tam cilvēkus, kuri ir attālinājušies

raksta. „Ar vājiem es kļuvu

no Baznīcas. Ko mums darīt? Un

vājš, lai iegūtu vājos; visiem es

es atbildēju: ‘Klausies, pēdējais,

kļuvu viss, lai vismaz dažus

ko vari darīt, ir kaut ko teikt! Sāc

izglābtu”. Francisks atgādināja,

darīt, un viņš redzēs, ko tu dari,

ka tādā pašā stilā jādzīvo arī

un tev uzdos jautājumu; un tad,

kristietim, proti, viņam jāiet un

kad tev jautās, tu saki!’. Evaņģeli-

jādalās citu dzīvē, jābūt līdzās,

zēt nozīmē sniegt sekojošu liecī-

jāatbalsta, jāpavada otru ticības

bu: es dzīvoju šādi, jo es ticu uz

ceļā un jāpalīdz otram cilvē-

Jēzu Kristu; es atmodinu tevī ziņ-

kam pieaugt savā ticībā. Ja

kāri, lai tu uzdotu jautājumu: ‘Bet

kāds ir slims, esmu aicināts vi-

kāpēc tu to dari?’ ‘Tāpēc, ka es

ņam būt līdzās un palīdzēt, bet

ticu uz Jēzu Kristu un sludinu Jē-

nevis uzmākties ar saviem ar-

zu Kristu, un es to daru ne tikai ar

gumentiem. Evaņģelizēšana ir

Vārdu – protams, ir jāsludina Vi-

būtiski saistīta ar žēlsirdību –

ņu ar Vārdu -, bet arī ar dzīvi’”.

uzsvēra Francisks.

Tā kā Baznīca šodien atzīmē

Viņš pastāstīja, ka, pusdienojot

17. gs. jezuītu misionāra Pētera

kopā ar Pasaules Jauniešu die-

Klavera liturģiskās piemiņas die-

nu dalībniekiem Krakovā, kāds

nu, homīlijā pāvests norādīja uz šī

jaunietis viņam pajautāja, ko

svētā dzīves stilu. Šis spāņu tautī-
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bas svētais bija melno vergu

Pāvests uzsvēra, ka Pēteris

apustulis. 1615. gada vidū viņš Klavers devās sludināt Evaņģēlinokļuva Kartahenā (mūsdienu ju. Varbūt viņš domāja, ka viņa
Kolumbijas teritorijā), kas bija nākotnes misija būs saistīta ar
nozīmīga Jaunās pasaules osta sprediķošanu, bet Kungs viņam
un kur piestāja vergu tirgotāju pieprasīja

būt

līdzās

tā

lai-

kuģi. Klavers tika iesvētīts par ka atmestajiem, vergiem, melnpriesteri un norīkots evaņģeli- ādainajiem, kuri tur ieradās no
zēt melnos vergus. 1622. gada Āfrikas, lai tiktu pārdoti. Jezuītu
3. aprīlī viņš parakstīja savus
mūža svētsolījumus ar šādiem
vārdiem: “Pēteris Klavers, melno vergu vergs uz mūžiem.” Šo
zvērestu žēlsirdīgais un krietnais jezuīts uzticīgi pildīja līdz
pat 1654. gada 9. septembrim,
kad viņš klusu aizmiga Dieva
mierā. Pēteri Klaveru apbedīja
nākamajā dienā Kartahenas jezuītu kolēģijas Svētā Kristus
baznīcā. Kad trīs gadus vēlāk
viņa miesas tika pārvietotas uz
nišu baznīcas sienā, atklājās, ka
tās nav satrūdējušas.
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misionārs nenodarbojās ar pro-

savu ticību un runāt par to paze-

zelītismu, viņš sludināja Kristu

mīgi, lēnprātīgi un ar mīlestību,

ar saviem žestiem, sarunājās ar

netiecoties nevienu pārliecināt.

vergiem, ar tiem kopā dzīvojot.

Turklāt jāņem vērā, ka evaņģeli-

Baznīcā ir daudz šādu cilvēku

zēšana ir darbs, ko jādara par brī-

– apliecināja Francisks. Evaņ-

vu, jo Dievs arī mums ir par brī-

ģelizēšana ir arī mūsu pienā-

vu devis pestīšanas žēlastību.

kums. Evaņģelizēt nozīmē ne-

J. Evertovskis / VR

vis klauvēt pie kaimiņa durvīm

http://lv.radiovaticana.va/news

un teikt ‘Kristus ir augšāmcēlies’, bet – dzīvot saskaņā ar

Draudzes aktivitātes
JĒZUS ADORĀCIJA

Katru svētdienu mūsu draudzē
notiek Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija pēc Sv.
Mises plkst. 9:00 līdz 18:00.
Visi ir aicināti uz klusu lūgšanu dienas laikā. Laikā no
10:00-11:00 ir paredzēts dziedāt Stundu dziesmas Dievmātes godam, Rožukroņa I daļa
un dziesmas Jēzus un Marijas
godam.
*****

Labā Gana katehēzes bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam.
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Nodarbības sāksies 02.oktobrī,
svētdienā plkst. 11:00 Svētdienskolas telpās (Zemaišu iela 2). Informācija un pieteikšanās: skolotāja
Sandra, tālr.: 27808795 un Marina,
tālr.: 29506282.
*****
Katehēzes pieaugušajiem gatavošanās
sakramentiem.
Otrdienās plkst. 19.00 Alfa kursu telpās. Informācija un pieteikšanās pie prāvesta t.Krišjāņa,
tālr.: 26775679. Jauns kurss
sāksies 2016.gada 18.oktobrī

Liturģiskais kalendārs
1. oktobris, sestdiena – sv.
Terēze no Bērna Jēzus,
jaunava

un

Mises: plkst. 8:00 un 18:00
(Svētdienas Sv. Mise).

Baznīcas

16. oktobris, parastā liturģiskā

doktore, piemiņas diena.

laika posma XXIX svētdiena

Svētās Mises: plkst. 8:00

– Misiju svētdiena. Ziedojumi

un 18:00 (Svētdienas Sv.

tiks vākti misiju atbalstam.

Mise).

18. oktobris, otr diena – sv.

4. oktobris, otr diena – sv.
Francisks

no

Asīzes

(franciskāņu ordenim - lielie svētki) Svētās Mises:
plkst. 8:00 un 18:00.

svētākā Jaunava Marija piemiņas
Mises:

Lūkass,

svētki.

Svētās Mises: plkst. 8:00 un
18:00.
28.oktobris, piektdiena – sv.
apustuļi Sīmanis un Jūda,

7. oktobris, piektdiena – VisRožukroņa

evaņģēlists

svētki. Svētās Mises: plkst.

8:00 un 18:00.

Karaliene,
diena.

plkst.

Svētās

8:00

un

18:00.
15.oktobris, sestdiena – sv.
Terēze no Avilas, jaunava un Baznīcas doktore,
piemiņas diena.

Rožukroņa lūgšana
Oktobra mēnesī Rožukroni mūsu
baznīcā kopīgi lūgsimies pēc vakara Sv. Mises no pirmdienas līdz
piektdienai.

Svētās
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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

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
tālr.: 2 677 56 79

Baznīca atvērta:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās: 7:00 – 9:00 un 16:30 –
18:45; un piektdienās: 7:00 – 9:00
un 16:30 – 19:00;
svētdienās: 6:30 – 19:00;
obligāti svinamo Baznīcas svētku
dienās: 7:00 – 12:30 un 16:30 –
19:00.

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
13:00 krievu valodā
18:00 latviešu valodā
(ar ģimenēm, jauniešiem un bērniem)
Obligāti svinamajos Baznīcas svētkos:
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 !
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