2017. gada Kristus Augšāmcelšanās svētki* Nr. 86

Kristus Augšāmcēlies!
Dārgie draudzes ticīgie piedāvāju meditāciju no
1. Gaismas ceļa stacijas - Sievietes pie
kapa.
Marka evaņģēlija 16. nodaļā mēs
lasām par sievietēm, kuras meklēja
kapā guļošo Jēzu.
Sievietes
uzdod
jautājumu:
“Kas
mums novels akmeni no kapa ieejas?” Bet saule jau
ir uzlēkusi, un Kristus ir augšāmcēlies! Agrā rīta stundā akmens ir atvelts, un kaps ir jau tukšs.
Arī tavā dzīvē bieži ir kāds liels akmens, kas tev neļauj
iziet no tava “kapa”. Kristus augšāmcelšanās spēks spēj šo
lielo akmeni novelt…Vai tu tam tici? Varbūt arī tu meklē
Kristu tukšajā kapā? Ej un pasaki saviem brāļiem, ka Kristus
ir augšāmcēlies! Tas ir visvienkāršākais veids kā Viņu atrast.

Tas ir brīnišķīgi! Vienreizēji! Vai tu tici, ka Jēzus ir augšāmcēlies? Jā, es ticu! Kristus pārvarēja nāves bailes. Izdzīvo savā
sirdī Augšāmceltā Kristus skaistumu! Tieši šobrīd Viņš ir ar
mums.

Pr. Krišjānis

Lūzuma punkts: kas mainījies pēc Kristus
augšāmcelšanās?
Kristus augšāmcelšanās
atklāj mums jaunu un apbrīnojamu realitāti, ko mēs pat
nespējam aptvert. Par to, kas
mainījies pēc Kristus augšāmcelšanās, stāsta jezuītu
priesteris, profesors Dariušs
Kovaļčiks.
(Dariusz
Kowalczyk SJ)
Lācars tika piecelts no
miroņiem, bet Jēzus augšāmcēlās. Pastāv būtiska atšķirība. Tas, kas tiek piecelts
no miroņiem, atgriežas pie
dzīves virs zemes tādā pašā
ķermenī kā līdz šim. Un reiz
viņš atkal nomirs. Lācars taču nomira. Augšāmcēlies
Kristus dzīvo godības miesā,
citā dimensijā un uz mūžiem. Nāvei vairs nav varas
2

pār viņu.
Vai Kristus varēja atpestīt pasauli bez augšāmcelšanās? Kas mainījies pēc šī notikuma?
Sv. Pāvils skaidri norāda:
„Ja Kristus nav augšāmcēlies,
tad veltīga ir jūsu ticība” (1
Kor 15, 17). Protams, ja pēdējais notikums Jēzus no Nācaretes stāstā būtu krusta nāve, mācekļiem atliktu tikai atgriezties
pie zvejošanas vai citām nodarbēm. Viņi varētu vien atcerēties
šo interesanto Mācītāju. Nekas
vairāk!
Jautājums ir, vai Dievs
vispār varēja mūs izglābt citādākā veidā. Grūti spriest par to,
ko un kā varētu izdarīt Dievs.
Svarīgi, ka Dievs tiešām to iz-

darīja. Ievērosim, ka atpestīšana pēc būtības balstās uz
Dieva solidaritāti ar cilvēku
līdz galam un aicinājumu cilvēkam palikt mūžīgā komūnijā ar Dievu. Tomēr šādas lietas nenotiek ar nolaistām rokām, tās prasa konkrētu iesaistīšanos. Dievs neizdod dekrētu: „Es jūs mīlu un
gribu jums palīdzēt”. Viņš
kļūst par cilvēku, pieņem cilvēka likteni, bet uz noraidīšanu un nežēlīgu nāvi atbild ne-

vis ar dievišķo sodu, bet ar
augšāmcelšanos un Svētā Gara
nosūtīšanu.
Augšāmcelšanās ir lūzuma punkts, jo tā nozīmē cilvēka dabas ievadīšanu mūžīgā
Dieva dzīvē. Ja Dievs ir kļuvis
cilvēks, tad cilvēks var kļūt
Dievs, t.i. tikt dievišķots, nezaudējot savu cilvēcisko dabu.
No kurienes radusies ticība
uz augšāmcelšanos? Kas bija
tās avots un ko jaunu tajā ienesa Kristus?
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Apustulim Pāvilam, uzrunājot Areopagu Atēnās,
sākotnēji šķita, ka ir izdevies
piesaistīt klausītāju interesi.
Taču tad, kad viņš sāka stāstīt par Jēzus augšāmcelšanos
miesā, „daži zobojās, bet daži sacīja: Par to mēs tevi
klausīsimies
citu
reizi.” (Apd 17, 32).
Tolaik grieķi uzskatīja,
ka miesa ir dvēseles cietums.
Līdz ar to mūžīgā dzīve varētu paredzēt dvēseles atbrīvošanu no miesas. Nav brīnums, ka mācība par Kristus
augšāmcelšanos un mirušo
augšāmcelšanas apsolījumu
tika uztverta kā neprātīga dīvainība. Tā laika atēniešu
problēma nav zaudējusi savu
aktualitāti. Daudziem patīk
mūžīgas dzīves ideja, taču
augšāmcelšanās miesā izraisa bažas.
Tādēļ es reizēm saucu
kristietību par patiesu materiālismu, jo tā ievada transformēto matēriju mūžībā.
Filozofiskā un reliģiskā ideja
par mūžīgu dzīvi izriet galvenokārt no cilvēka sirds sajūtas, ka viņš nemirs uz mū4

žiem, ka pastāv dzīve „tanī pusē”. Tomēr kristīgā patiesība
par augšāmcelšanos nav tikai
kaut kāda filozofu izdomātā
doktrīna. Tā izriet no konkrētas
apustuļu pieredzes, kas bija Jēzus satikšana pēc augšāmcelšanās. Apustuļi sludina Augšāmcelto, Kuru redzēja, Kuram
pieskārās, ar Kuru sarunājās,
un Kurš viņus sūtīja pasaulē ar
konkrētu misiju.
Vai visi cilvēki augšāmcelsies? Kā ir ar augšāmcelšanos citās reliģijās?
Kopīgs aspekts ir pārliecība, ka pasaule, ko varam pētīt
empīriski, nav visa realitāte,
bet cilvēka nāve nav vienkārši
mūžīga pazušana. Taču gnostiskās reliģijas nerunā par augšāmcelšanos, drīzāk uzsverot
ticību dvēseles atbrīvošanai. Šo
reliģiju izpratnē ķermenis ir
kaut kas ļauns, tas nav mūžības
cienīgs. Hinduismā, kā arī citās
Tālo Austrumu reliģijās, garīgais elements pakļauts kārtējām iemiesošanas reizēm, lai
atgrieztos, t.i. saplūstu ar kādu
dievišķo vienotību. Līdz ar to
tur nav runas ne par augšām-

celšanos, ne par mūžīgu dzīvi personai kā tādai. Cilvēciskais „es” netiek ņemts vērā. Ābrahāma reliģijas attiecībā uz augšāmcelšanos ir
nedaudz līdzīgas. Tomēr
kristietībā centrā atrodas
augšāmcēlies Kristus, patiess
Dievs un patiess cilvēks.
Par ko mums signalizē
šis notikums? Ko tas mums
māca?
Tas nav signāls. Tā ir
Labā Vēsts katram no mums.
Mums jāatbrīvojas no ieraduma, lai piepildītos ar prieku un izbrīnu: Kristus ir augšāmcēlies! Viņš ir dzīvs un
es varu Viņu satikt. Arī es
augšāmcelšos jaunā godības
miesā. Vai tas nav vienreizēji, ka mūsu dzīves mērs ir
nevis nožēlojamie 80 gadi,
bet gan mūžība?! Turklāt
augšāmcelšanas perspektīva
nebūt neattālina mūs no šīs
dzīves, taču ļauj to izdzīvot
patiesā brīvībā. Man nevajag
par katru cenu dzīties pakaļ
t.s. „laimei”, kāpjot pāri galvām. Varu dzīvot cienīgi, mīlēt citus, nedomāt tikai par

sevi. Es pat varu atdot savu
dzīvību par labu lietu, jo man
priekšā ir augšāmcelšanās un
mūžība.
Tulkoja Marks Jermaks
Avots: Prof. Dariusz
Kowalczyk SJ
dla Fronda.pl
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Liturģiskais kalendārs
17. aprīlis, Lieldienu oktāvas pirmdiena, Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00
un 18:00.
23. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv. Mises: 8:00 (poļu val.),
9:00, 11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem, bērniem un
ģimenēm).
25. aprīlis, otr diena – Sv. evaņģēlists Marks, svētki. Sv. Mises: 8:00
un 18:00.
29. aprīlis, sestdiena – Sv. Katrīna no Sjēnas, jaunava, Baznīcas doktore un Eiropas aizbildne, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00
(svētdienas sv. Mise).
3. maijs, tr ešdiena – Sv. Apustuļi Filips un Jēkabs, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.

7. maijs, Labā Gana svētdiena. Sv. Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00,
11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem, bērniem un ģimenēm).
25. maijs, cetur tdiena – Kunga Debeskāpšana, lieli svētki. Sv. Mises:
8:00, 11:00 un 18:00.
28. maijs, svētdiena - Sv. Mises laikā plkst. 11: 00 mūsu Svētdienas skolas bērni pieņems I Svēto Komūniju.

4.jūnijs, 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.
Maija mēnesī dievkalpojumi
Vissvētākās Jaunavas Marijas godam notiks:
no pirmdienas līdz piektdienai – pēc vakar a Sv. Mises - plkst. 18:00,
sestdienās – pēc Sv. Mises plkst. 8:00, svētdienās – pēc Sv. Mises
plkst. 9:00.
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Draudzes aktivitātes
JĒZUS ADORĀCIJA
Katru svētdienu mūsu draudzē notiek Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija pēc Sv. Mises plkst. 9:00 līdz 18:00. Aicinu uz klusu lūgšanu dienas laikā. Laikā no plkst. 10.00 - 11.00 ir paredzēts dziedāt
Stundu dziesmiņas Dievmātes godam, lūgties 1 Rožukroņa daļu un
dziedāt dziesmas Jēzus un Marijas godam.

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
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LIELĀ NEDĒĻA
13. 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
13. aprīlis, K unga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena, Sv. Mise būs tikai plkst. 18:00. Lielajā Cetur tdienā par V isusvēto Sak ramentu...
(Tantum ergo...) dievbijīgu nodziedāšanu - pilnas atlaidas.
14. aprīlis, Lielā Piektdiena - K unga 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.
15. aprīlis, Lielā Sestdiena – Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana no
plkst. 8:00 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.
16. 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).
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