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Slavēts Kristus!
Noslēdzot Lieldienu laika posmu un uzsākot jūnija mēnesi, esam
sagaidījuši Vasarsvētkus. Mums šie svētki ir Kristus Baznīcas dzimšanas
svinības nevis tikai svētki, lai svinētu vasar as sākšanos, lai pr iecātos
par dabas skaistumu. Dievs pār apustuļiem, Mariju - Kristus Māti un mācekļiem sūtīja jaunu dvesmu, it kā no jauna radot šo pasauli un cilvēku.
Kā pirmajam cilvēkam Dievs dāvāja dzīvības Garu, tāpat arī mums, kas
esam pēc grēka un nāves pieredzes, Dievs vēlas dāvāt Savu Garu - Atdzīvinātāju, kas mūs atjaunos un padarīs patiesi dzīvus. Mēs varētu jautāt: “Bet kādā veidā tas notiks?”, līdzīgi kā mācīts un gudrs cilvēks Ni-

kodēms reiz jautāja Jēzum: V ai lai cilvēks, vecs būdams, atgriežas savas
mātes miesās un no jauna piedzimst? (sal. Jņ 3, 4) Mēs dzirdam Jēzus
atbildi, ka tikai tas, kas atdzimst no ūdens un Svētā Gara, var ieiet debesu valstībā. Tātad, piedzimt citādākā veidā - caur Kristības pieredzi un
ticību Viņa Vārdam. Tāpēc mēs saucam uz Dievu un lūdzam Viņa vadību, lai Viņš atjauno šīs zemes vaigu!
Lūgšana:
Svētais Gars, Mīlestības Dievs, kā spēcīgs vējš ielauzies mūsu katedrālēs, baznīcās un kapelās, visgreznākajās pilīs un trūcīgākajos mājokļos. Piepildi visu pasauli ar savu gaismu, mierinājumu un mīlestību.
(Marta Robēna)
Kungs, mūsu Tēvs, Vienpiedzimušais Dēls, kas kļuvi par vienu
no mums, lai mūs glābtu, un Svētais Gars atjauno, piepildi, iedvesmo un
mierini sirdis, kas izslāpušas cer uz Tavu palīdzību!
Pr. Krišjānis

Nepretosimies Svētajam Garam, bet paklau-

sīgi pieņemsim Vārdu!
Nepretosimies Svētajam Garam, bet paklausīgi pieņemsim
Vārdu. Tāds ir pāvesta aicinājums,
kas izskanēja otrdienas rīta Svētajā
Misē. Francisks atgādināja, ka aizvadītajās dienās ir lasīts par preto-

tikai apustuļi, bet ticīgie laji bija izkaisīti Kiprā, Feniķijā un Antiohijā.
Viņi sludināja Vārdu tikai jūdiem.
Tomēr daži Antiohijas kristieši sāka
sludināt Jēzu Kristu arī grieķiem,
pagāniem. Viņi juta, ka to darīt liek

šanos Svētajam Garam, par to, kā
Stefans pārmeta Likuma zinātājiem, bet šodien Svētie Raksti vēstī
par pretēju attieksmi, proti, par
paklausību Svētajam Garam. Pēc
Stefana moceklības Jeruzalemē
sākās lielas vajāšanas. Šeit palika

Svētais Gars. Pāvests paskaidroja, ka
šie kristieši, šie ticīgie laji paklausīja
Svētajam Garam.
Apustulis Jēkabs savas vēstules
pirmajā nodaļā aicina “ar paklausību
pieņemt Vārdu”. Tātad, ir vajadzīgs
būt atvērtiem, nevis stingriem.
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Pirmais solis ceļā uz paklausību

du var sludināt neapgraizītajiem.

ir “pieņemt Vārdu”, proti, “atvērt

Pie tam, sludinātāji nav apustuļi,

sirdi”. Otrais solis ir “pazīt Vārdu”, “pazīt Jēzu”, kurš saka:
“Manas avis klausa manu balsi,
es tās pazīstu un tās man seko”.
“Ir arī trešais solis,” norādīja pāvests, un “tā ir Vārda pazīšana”:

bet gan vienkārši ļaudis, ko Jeruzalemē nepazīst. Taču, kad uz Antiohiju tiek sūtīts Barnaba, lai pārliecinātos par šeit notiekošo, viņš
redz “Dieva žēlastību”, priecājas
un aicina palikt ar atvērtu, Kungam

“Vienmēr līdzi nēsāt Vārdu, lasīt
to, atvērt sirdi Vārdam, atvērt
sirdi Garam, kurš ir tas, kurš liek
mums saprast Vārdu. Un šīs Vārda saņemšanas auglis ir liels. Cilvēkam, kas to dara, piemīt labestības, labvēlības, prieka, miera,

uzticīgu sirdi. Barnaba bija Svētā
Gara piepildīts, jo viņš tam paklausīja.
Pāvests teica:
“Svētais Gars ir tas, kas mūs vada,
lai mēs nekļūdītos, lai paklausīgi
pieņemtu Garu, pazītu Garu Vārdā

valdīšanas pār sevi, lēnprātības
attieksme.”
Pāvests uzsvēra, ka tāds ir
stils, ko dod paklausība Svētajam
Garam. Turpinājumā viņš pievērsās
1. lasījumam, kurā

un dzīvotu saskaņā ar Garu. Un tas
ir pilnīgi pretēji tam, ko darīja Likuma zinātāji. Vai mēs pretojamies
Garam, vai to pieņemam? Vai pie-

tiek vēstīts, ka pēc
tam, kad Jeruzalemē tiek saņemta
ziņa, ka Antiohijā
Vārds tiek sludināts
pagāniem, iestājas
neizpratne, kā Vār3

ņemam ar paklausību? Lūgsim šo
žēlastību!”
Homīlijas noslēgumā Francisks
atgādināja, ka tieši Antiohijā, par
kuru šodien runāts Svētajos Rakstos, kristieši pirmoreiz tika nosaukti par kristiešiem.
I. Šteinerte/VR

ATSKATS UZ 20. Alfa KURSU

Es nonācu Alfā, kad
kursi jau bija sākušies, pēc t. Krišjāņa ieteikuma. Tas ir lielisks sākums “mazticīgajiem”. Es nekad
4

neesmu apšaubījusi Dieva eksistenci, bet neesmu gājusi Baznīcā un
daudz ko neesmu sapratusi. Pēc Alfa kursiem es jūtos it kā stāvētu pie

durvīm, kuras man gribas atvērt.
Pateicoties Alfa kursam, esmu nonākusi tuvāk savām Kristībām un
Baznīcai, lai gan esmu pāri pusmūžam. Es biju “pazaudējusies”
šajā pasaulē, tagad Tēvs mani aicina atgriezties. Mani senči ir bijuši
katoļi, tāpēc man nebija šaubu par
savas Baznīcas izvēli.
Paldies Alfa komandai! Katrs trešdienas vakars bija Svētā Gara piepildīts. Lieliski cilvēki, patiesas
liecības, radošas diskusijas. Ļoti
patika nedēļas nogale Dzintaros.
Tā ļāva pieaugt Dieva mīlestībā.
Paldies t. Krišjānim un Alfa komandai!
Sandra
***
Pirmkārt, vēlētos pateikt
lielu paldies visam Alfas kursa
personālam, Rīgas Sv. Alberta
draudzei par pozitīvajiem iespaidiem kopīgajos Alfa pasākumos.
Uz Alfa kursu nonācu
priestera sūtīts, līdz tam par tādu
nebiju nemaz dzirdējis. Tomēr jau
no pirmās dienas sapratu, ka uz
Alfu ik reizi ieradīšos ar smaidu
uz lūpām, nevis pienākuma vadīts.
Tā ir vieta, kur visi ir ļoti laipni,
viesmīlīgi, runātīgi, atklāti ... un
spēj atrast kopīgu valodu ar jebku-

ru jaunpienākušo. Alfa kursa laikā
esmu guvis pozitīvu un patīkamu
pieredzi tam, cik ļoti saliedēta un
atvērta spēj būt draudze savā starpā
un pret tiem, kuri tikai sāk iepazīt un
pieņemt katoļu ticību. Ja līdz Alfa
kursa apmeklējumam manas attiecības ar katolicismu nebija tās pilnīgākās, tad pēc šīm visām tikšanās reizēm tās ir mainījušās. Esmu guvis
ļoti patīkamu pieredzi un iesaku
šādu iespēju izmantot visiem, kuri
vēlās dzīvē apgūt ko tiešām garīgi
vērtīgu. Kurss iemācīja uz dzīvi paskatīties ne tikai no ikdienas rūpju un
steigas viedokļa, bet arī pievērst uzmanību garīgām vērtībām, izvērtēt
dzīves prioritātes un novērtēt to, ko
Dievs mums katram ir devis. Tiem,
kuri savā dzīvē nav pieņēmuši ticību
un šaubās, vai to darīt, Alfa kurss ir
lieliska iespēja to izprast līdz galam
un atrast atbildes uz visiem jautājumiem. Esmu pateicīgs, ka man bija
šī iespēja piedalīties Alfa kursā!
20.Alfa kursa absolvents
***
Mans ceļš uz Alfu sākās, kad
dievkalpojuma laikā priesteris aicināja uz Alfa kursu. Pēc mana svētceļojuma uz Pasaules jauniešu dienām Krakovā es meklēju iespējas
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pievienoties domubiedriem, tāpēc
es nolēmu sākt apmeklēt Alfa nodarbības. Pirmajā nodarbībā man
ļoti iepatikās. Bet vislielākais pārsteigums bija garšīgas pusdienas
pēc ilgas darba dienas J. Tas nebija vienīgais pārsteigums manā Alfas dzīvē, jo, kad man sākās lekcijas universitātē, diena un laiks tieši
sakrita ar Alfa kursu nodarbību
laiku. Tas man bija liels izaicinājums, bet es turpināju abus!
Lielākais notikums manā Alfa kur-

sa apmeklēšanas laikā bija
izbraukuma
rekolekcijas
Dzintaros.
Man tur patika
viss: organizācija, lekcijas,
bet galvenais –
svētīga miera
atmosfēra. Tur
man pirmo reizi mūžā izdevās izbaudīt individuālas aizlūgšanas, tas uz mani atstāja dziļu iespaidu un izraisīja sajūsmu.
Es gribētu izteikt īpašu pateicību
priesteriem par garīgo vadību un
visai Alfa komandai - par organizāciju! Esmu ļoti apmierināts ar savu
piedalīšanos Alfa kursā. Ceru arī
turpmāk draudzēties ar jaunajiem
paziņām un rekomendēšu apmeklēt
Alfa kursu saviem draugiem!
Juris

Liturģiskais kalendārs
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).
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Noslēdzas Lieldienu laiks.
5.jūnijs, pir mdiena – Vissvētākā
Jaunava Marija, Baznīcas
Māte, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.

8.jūnijs, Mūsu Kungs Jēzus
Kristus, Augstais un Mūžīgais Priesteris, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.

23.jūnijs, piektdiena - Vissvētā
Jēzus Sirds, lieli svētki. Sv.
Mises: plkst. 8:00, 11:00 un
18:00.

11.jūnijs, svētdiena – Vissvētā
Trīsvienība, lieli svētki. Sv.
Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00,
11:00, 13:00 (krievu val.)
un 18:00 (jauniešiem, bērniem un ģimenēm).

24.jūnijs, sestdiena – Sv. Jāņa
Kristītāja dzimšana, lieli
svētki. Sv. Mises: 8:00,
11:00 un 18:00.

13.jūnijs, pirmdiena – Sv. Antons no Padujas, priesteris
un Baznīcas doktors, piemiņas diena. Sv. Mises:
plkst. 8:00 un 18:00.
15.jūnijs, cetur tdiena – Kristus
Vissvētā Miesa un Asinis,
obligāti svinami lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00
un 18:00 (ar procesiju).

29. jūnijs, cetur tdiena – Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, obligāti
svinami lieli svētki. Sv. Mises:
8:00, 11:00 un 18:00.

Jūnija mēnesī Litānija Vissvētās Jēzus Sirds godam:
no pirmdienas līdz piektdienai – pēc Sv. Mises plkst.
18:00, bet svētdienās – pēc Sv.
Mises plkst. 9:00.

KAPUSVĒTKI JŪLIJĀ RĪGAS SV. ALBERTA
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ:
1. jūlijs, sestdiena

plkst. 14.00

Piņķu kapos

8. jūlijs, sestdiena

plkst. 13.00

Mārupes kapos

8. jūlijs, sestdiena

plkst. 15.00

Jaunmārupes Mazcenu
kapos

22. jūlijs, sestdiena

plkst. 13.00

Pleskodāles kapos

29. jūlijs, sestdiena

plkst. 13.00

Ziepniekkalna kapos
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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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