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Slavēts Jēzus Kristus! 

 Ir sācies oktobris - mans 

mīļākais rudens mēnesis. Va-

ru teikt, ka neskatoties uz šī 

gadalaika romantiku – lapkri-

ti, ko visus aicinu izbaudīt, 

vēl šajā mēnesī pieminam iz-

cilus Baznīcas svētos. Tā 4. 

oktobrī pieminam mums fran-

ciskāņiem tik tuvo sv. Fran-

cisku no Asīzes. Varētu jau-

tāt - kas šodien ir aktuāli 

svētā Franciska garīgajā ce-

ļā? Varu droši pateikt to, 

kas man ir vistuvākais svē-

tajā Franciskā, - viņa ne-

remdināmais  dzīves prieks.  

Noteikti daudzi, kas ir lasī-

juši par sv. Francisku, ir ie-

raudzījuši avotu šī Svētā 

dzīves priekam - neprātīga 

Dieva un Viņa Dēla Jēzus 

Kristus mīlestība. Tāpat 

svētajā Franciskā redzam 

arī neparastu radītās pasau-

les mīlestību. Tas joprojām 

ir aktuāli un nemainīgi Svē-

tā sekotājiem – lielajai pa-

saules franciskāņu saimei,  

katram šodienas kristietim, 

un uzdrošinos teikt ka pat 

arī katram nekristietim. Kā-

pēc nekristietim? Kā mēs 

zinām Sv. Francisks ir ie-
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celts arī par ekologu aiz-

bildni, laikam atzīstot viņā 

izcilu radītās dabas slavētā-

ju, piem., slavenajā Saules 

dziesmā. Ekoloģijas aiz-

stāvjiem nebūt nav jābūt 

ticīgiem cilvēkiem, bet caur 

redzamās radītās pasaules 

skaistumu viņi ir aicināti 

iepazīt pašu tās Autoru - ne-

redzamo Dievu un Viņa 

skaistumu. Arī mūsu pā-

vests Francisks taču ir pie-

ņēmis Svētā vārdu un uz-

rakstījis encikliku “Laudato 

si” ( Esi slavēts). Pati en-

ciklika ir veltīta rūpēm par 

mūsu kopējām mājām jeb 

planētu Zemi. Vēl oktobrī ir 

arī  piemiņas diena Svēta-

jiem Sargeņģeļiem, kuri 

mums ir doti, lai palīdzētu 

šajā pārbaudījumu ceļā uz 

Debesu valstību. Neaizmirsī-

sim arī viņiem veltīt kādu pa-

teicības lūgšanu! Un, protams, 

oktobra mēnesī kopā ar tik 

daudziem un mīļiem svēta-

jiem, kā svēto Terēzi, svēto 

evaņģēlistu Lūkasu mums jā-

piemin Rožukroņa Karaliene 

Vissvētākā Jaunava Marija, 

kura mums palīdzēs lūgties un 

pārdomāt šo izcilo lūgšanu. 

Aicinu tos, kas lūdzas vai lūg-

sies Rožukroņa lūgšanu, mā-

cīties pārdomāt gan izmanto-

jot gatavus mūsdienīgus tek-

stus, gan arī Jēzus un Marijas 

dzīves attēlus, kas ļaus jūsu 

uzmanībai nenovērsties uz ci-

tām nesvarīgām lietām. Drau-

dzes avīzītē izlasīsiet arī ne-

lielu rakstu par Rožukroni un 

15 apsolījumiem tā lūdzējiem. 

 

15 apsolījumi tiem, kuri lūdzas Rožukroni 

Rožukronis var izska-

tīties kā monotona lūgšana. 

Tomēr katrs, kurš to lūdzas, 

var piedzīvot daudzas pār-

maiņas. Aicinām lasītājus 

iepazīties ar Dievmātes apsolī-

jumiem tiem, kuri izvēlas Ro-

žukroņa lūgšanu.   

Saskaņā ar leģen-

du, Dievmāte, parādoties sv. 
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oficiālo Baznīcas pārstāvja 

atļauju teksta publicēšanai. 

Kā raksta por-

tāls churchpop.com, atklāsme, 

ko varētu būt saņēmis sv. Do-

miniks, katrā ziņā pieder pie 

privātām atklāsmēm. Tas no-

zīmē, ka ticīgajiem nav pienā-

kums to pieņemt kā neapstrī-

damu patiesību. Savukārt 

Baznīcas atzītajā Fatimas at-

klāsmē, kurai šogad aprit 

simts gadi, Dievmāte mudinā-

ja lūgties Rožukroni katru 

dienu, tāpēc 15 Dievmātes ap-

solījumi var kļūt par pamatu 

iedvesmai, no jauna atklājot 

to, kas tad ir Rožukroņa lūg-

šana:  

(1) Visi, kuri uzticīgi 

Dominikam, Sprediķotāju 

ordeņa dibinātājam, pasnie-

dza viņam rožukroni un iz-

teica 15 apsolījumus katram, 

kurš to lūgsies. Vēsturnieki 

gan uzskata, ka šis stāsts nav 

pamatots reālos pagātnes no-

tikumos. Izskatās, ka mums 

ir darīšana ar ideju, ko popu-

larizējis vācu vai beļģu iz-

celsmes dominikānis Alans 

no La Roche, 15.gs. teologs. 

Tieši viņš savulaik publicējis 

brošūru, kas satur Dievmātes 

apsolījumu tekstu.  

Interesanti, ka vēlāk šī 

brošūra tomēr ieguva Ņujor-

kas kardināla Džozefa Heija 

(Joseph 

Hayes) „imprimatur”, t.i. 

http://churchpop.com/
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lūgsies Rožukroni, noteikti 

saņems īpašas žēlastības. 

(2) Visiem, kuri lūg-

sies Rožukroni, Es apsolu 

savu īpašu gādību un lielas 

žēlastības. 

(3) Rožukronis būs 

spēcīgs ierocis pret elles spē-

kiem, tas iznīcinās kaislības, 

attālinās grēkus un pazudi-

nās herēzes.  

(4) Uzplauks tikumi 

un svētie darbi – Rožukronis 

ļaus izlūgties bagātīgu Dieva 

svētību, cilvēku sirdis novēr-

sīsies no tukšas mīlestības 

pret pasauli, pieķeroties Die-

va mīlestībai, tās ilgosies pēc 

mūžīgām lietām Ak, cik dau-

dzas dvēseles svētdarīs šī 

lūgšana!  

(5) Dvēsele, ko Man 

uztic caur Rožukroni, neaiz-

ies bojā.  

(6) Katrs, kurš dievbi-

jīgi lūgsies svēto Rožukroni, 

apcerot svētos noslēpumus, 

netiks nelaimes satriekts, ne-

piedzīvos taisnīgu Dieva so-

du, nemirs negaidītā nāvē. 

Būdams grēcinieks, viņš at-

griezīsies, bet būdams taisnī-

gais, - izturēs žēlastībā un 

sasniegs mūžīgu dzīvi.  

(7) Patiesi Mana Rožuk-

roņa godinātāji nenomirs bez 

svētajiem sakramentiem.  

(8) Vēlos, lai tiem, kuri 

lūdzas Manu Rožukroni, dzīves 

un nāves brīdī tiktu dāvāta 

gaisma un žēlastību pilnība, lai 

dzīves un nāves brīdī viņi pie-

dalītos svēto nopelnos.  

(9) Katru dienu atbrīvoju 

no šķīstītavas dvēseles, kuras 

Mani godinājušās ar Rožukroņa 

lūgšanu. 

(10) Patiesi Mana Ro-

žukroņa bērni sasniegs lielu go-

dību Debesīs.  

(11) Visu, ko lūgsies caur 

Rožukroni, arī saņemsi. 

(12) Tiem, kuri izplata 

Manu Rožukroni, Es nākšu pa-

līgā ikkatrā vajadzībā.  

(13) Esmu saņēmusi no 

Mana Dēla apsolījumu, ka vis-

iem Rožukroņa aizstāvjiem dzī-

ves laikā un nāves brīdī Debe-

sīs būs savi aizbildņi.  

(14) Visi tie, kuri lūdzas 

Rožukroni, ir Mani bērni un Jē-

zus Kristus, Mana vienīgā Dē-

la, brāļi.  

(15) Mana Rožukroņa 
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Tuvība ar Jēzu dara mūs brīvus 

godināšana ir liela zīme tiem, 

kuriem paredzētas Debesis.  

  
Avots: 15 obietnic, k tóre 

Maryja miała złożyć każdemu, kto 

odmawia różaniec, deon.pl 

Foto: diecezja.rzeszow.pl 

Tulkoja Marks Jermaks / 

http://www.civitas.lv 

 

  

 

 Jēzus saimi veido tie, 

kuri klausās Dieva Vārdu un 

to izpilda – sacīja pāvests 

otrdienas rīta Svētās Mises 

homīlijā. Šīs dienas Evaņģē-

lijā (sal. Lk 8, 19-21) lasām, 

ka pats Kungs sauc par 

“mātēm” un “brāļiem” tos, 

kuri ir ar Viņu un ieklausās 

Viņā. Šai sakarā Francisks 

norādīja uz “īpašo tuvī-

bu” (tulkojot burtiski, varētu 

pat teikt: familiaritāti) ar Jē-

zu, atzīstot, ka tā ir kaut kas 

vairāk nekā būšana par mā-

cekli vai draudzība. Šī tuvī-

ba jeb dziļā vienotības saite 

nav kaut kas tikai formāls. Te 

nav runa vienkārši par laipnību 

vai pieklājīgu vai diplomātisku 

izturēšanos. Ko tad mums at-

klāj minētais Svēto Rakstu 

fragments? Ko ietver sevī mi-

nētā tuvība ar Jēzu? 

 Vispirms tā nozīmē ienāk-

šanu Jēzus mājā, ieiešanu Viņa 

mājas atmosfērā un tās izdzī-

vošanu – skaidroja pāvests. 

Mēs varam tur dzīvot, kontem-

plēt, būt brīvi. Dēli un meitas 

pieder pie brīvajiem. Tie, kuri 

mājo Kunga namā, ir brīvi. Tie, 

kuriem ar Viņu ir tuvas attiecī-

bas, ir brīvi cilvēki. Citi, lieto-

http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3389,15-obietnic-ktore-maryja-miala-zlozyc-kazdemu-kto-odmawia-rozaniec.html
http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3389,15-obietnic-ktore-maryja-miala-zlozyc-kazdemu-kto-odmawia-rozaniec.html
http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,3389,15-obietnic-ktore-maryja-miala-zlozyc-kazdemu-kto-odmawia-rozaniec.html
http://diecezja.rzeszow.pl/
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jot Bībelē izmantoto vārdu, 

ir “verdzenes dēli” – turpi-

nāja Francisks. Varētu teikt, 

ka tie ir kristieši, bet viņi ne-

uzdrošinās tuvoties, viņi ne-

uzdrošinās veidot šīs tuvās 

un dziļās attiecības ar Kun-

gu. Tāpēc viņus no Kunga 

vienmēr šķir zināms attā-

lums. 

 Lielie svētie māca, ka 

atrasties tuvu Jēzum nozīmē 

būt ar Viņu, uzlūkot Viņu, 

klausīties Viņa Vārdu, mēģi-

nāt dzīvot saskaņā ar šo Vār-

du un sarunāties ar Jēzu. Pā-

vests atgādināja, ka mums 

nemitīgi jālūdz Jēzum pa-

doms: Kungs, kā Tu domā? 

Ko Tu par to domā? Lūk, tās 

ir šīs tuvās attiecības ar Kun-

gu, kādas uzturēja svētie. 

Piemēram, sv. Terēze lieci-

na, ka sastapās ar Kungu it 

visās malās, tai skaitā, virtu-

vē, ņemoties ar pannām. 

Starp viņu un Kungu pastā-

vēja šī dziļā tuvība. 

Visbeidzot, atrasties tuvu 

Kungam nozīmē arī palikt Vi-

ņa klātbūtnē. Kristus mums to 

ieteica Pēdējo Vakariņu laikā. 

Par palikšanu tiek runāts arī 

evaņģēlija sākumā. Kad Jānis 

Kristītājs norāda, ka, lūk, tur ir 

Dieva Jērs, kas nes pasaules 

grēkus, Andrejs un Jānis sāk 

sekot Jēzum un paliek to dienu 

pie Viņa. 

Iepriekš teiktais atklāj, ko no-

zīmē būt Jēzum tuviem. Lai 

mēs atrastos patiesi tuvu Kun-

gam, tātad, nepietiek tikai būt 

“labiem” kristiešiem, turoties 

no Viņa pa gabalu. Homīlijas 

noslēgumā Francisks aicināja 

spert šai sakarā kaut nelielu 

soli uz priekšu un pieaugt aiz-

vien dziļākā tuvībā ar Jēzu. 

Kristietis, kurš ar visām savām 

problēmām brauc autobusā vai 

metro un savā sirdī sarunājas 

ar Kungu vai vismaz apzinās, 

ka Kungs viņu uzlūko un pava-

da ar savu mīlošo skatienu, at-

rodas tuvu Dievam – aplieci-

nāja pāvests.         Lūk, tā ir 

tuvība! Būt tuvam nozīmē jus-
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Liturģiskais 

Ziedojumi tiks vākti misiju 

atbalstam. 
 

18. oktobris, trešdiena – sv. 

evaņģēlists Lūkass, svētki. 
Svētās Mises: plkst. 8:00 un 

18:00. 

 

28.oktobris, sestdiena – sv. 

apustuļi Sīmanis un Jūda, 

svētki. Svētās Mises: plkst. 

8:00 un 18:00. 

 

Rožukroņa lūgšana 

Oktobra mēnesī Rožukroni mūsu 

baznīcā kopīgi lūgsimies pēc va-

kara Sv. Mises no pirmdienas 

līdz piektdienai. 

 

2. oktobris, pirmdiena – sv. 

Sargeņģeļi, piemiņas diena. 

Svētās Mises: plkst. 8:00 un 

18:00. 

 

4. oktobris, trešdiena – sv. 

Francisks no Asīzes 

(franciskāņu ordenim - lielie 

svētki) Svētās Mises: plkst. 

8:00 un 18:00. 

 

7. oktobris, sestdiena – Vis-

svētākā Jaunava Marija - 

Rožukroņa Karaliene, pie-

miņas diena. Svētās Mises: 

plkst. 8:00 un 18:00. 
 

15. oktobris, parastā liturģis-

kā laikposma XXVIII svēt-

diena –  Misiju svētdiena. 

ties vienas saimes ar Kungu 

loceklim. Svētais tēvs mudi-

nāja lūgties, lai mēs to patie-

si izprastu un apzinātos. 

J. Evertovskis / VR 

http://lv.radiovaticana.va 
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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 svina-

mo  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 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 !  


