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Svētā Agate
Slavēts Kristus!
Mūsu draudzes avīzītes ievadā piedāvāju fragmentu no
brāļa Jāņa pārdomām par Marka
evaņģēlija fragmentu šai svētdienai - Mk 1, 21-28. Pārējo aicinu lasīt mūsu draudzes facebook.com lapā (Rīgas svētā Alberta Romas katoļu draudze). Lai
Dieva Vārds vēl vairāk iesakņojas mūsu draudzes ticīgo sirdīs!

(pr. Krišjānis)

Iepriekšējās
svētdienās
varējām iepazīties ar Jēzus
personas dziļumu, bet sākot ar
28. janvāra svētdienu uzlūkosim to, ko Viņš labu darīja cilvēkiem. Šī svētdiena parādīs,
kā Jēzus ar savu spēku atbrīvoja cilvēku no nešķīstā gara, kas
dara visu, lai katru cilvēku attālinātu no Dieva. Apsēstā
dziedināšana sinagogā tiek aprakstīta ļoti lakoniski, bez izskaistinājumiem vai liekiem
komentāriem. Mēs tiekam informēti kā tas notika. Evaņģēlists Marks uzsver Jēzus mācības spēku, nevis tās saturu, tomēr jāatceras, ka Viņam svarīgāks ir nevis pats notikums,
bet tā jēga. Jēzus šajā Evaņģēlijā reti runā izvērsti, tomēr
Viņš pasaka pašu svarīgāko un
rīkojas ļoti izteiksmīgi. Ja lasīsim Evaņģēliju tālāk, iepazīsim

notikumu virkni, kura parāda
arvien skaidrāk Jēzus misijas
būtību. Šīs svētdienas Evaņģēlijā tiek uzsvērts vārda
spēks. Kafarnaumas pilsētas
sinagogā cilvēki brīnījās par
Jēzus vārdiem, jo tie atšķīrās
no ierastajām Rakstu mācītāju runām. Evaņģēlists Marks
bieži norāda, ka cilvēki brīnījās par to, ko Jēzus teica vai
darīja, bet arī neslēpj to, ka
tas ne vienmēr noved viņus
pie ticības. Cilvēki dzirdēja un
redzēja visu, ko paveica Jēzus, bet tas nesasniedza viņu

sirdis. Jēzus autoritāti atpazina
dievlūdzēji, bet dīvaini, ka viņu
vidū atradās ļaunā gara apsēsts
cilvēks. Pašā Marka evaņģēlija
sākumā Jēzus ir parādīts kā
tas, kam ir nopietns konflikts
ar ienaidnieku, un tas turpinās
visā Viņa kalpošanas laikā.
Kristus atbrīvo no ļaunā gara
un piedāvā vienīgo alternatīvo
iespēju – pāriet Svētā Gara vadībā.
br. Jānis Savickis OFMCap

Pāvesta Franciska pārdomas par ticības ceļu
«Mēs esam aicināti sekot
Kristum, kuru pavisam nesen pielūdzām un kontemplējām dzimšanas noslēpumā», – apcerē pirms

kādā veidā Viņam sekot. Parastā
liturģiskā laika otrā svētdiena aicina
mūs atjaunot un īstenot ticību savā
ikdienas dzīvē, piebilda pāvests.

lūgšanas «Kunga eņģelis» teica
Francisks. Viņš uzsvēra, ka pēdējās divās svētdienās Evaņģēlijs
runā par Epifāniju – Kunga atklāšanos. Šoreiz Jānis Kristītājs saviem mācekļiem norāda uz Jēzu –
Dieva Jēru, un reizē arī skaidro,

«Evaņģēliskā aina norāda uz
ticības ceļa raksturīgākajām iezīmēm. Jā, pastāv ticības ceļš. Un
šodienai paredzētajā Evaņģēlija
fragmentā visu laiku mācekļiem, arī
mums, tika atklāts ticības ceļš. Tas
iesākas ar Jēzus jautājumu diviem
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Jāņa Kristītāja mudinātiem
un iedrošinātiem mācekļiem, kuri sekoja Viņam:
«Ko jūs meklējat?» Tas ir
tas pats jautājums, kādu
Lieldienu rītā Kungs uzveda
Marijai
Magdalēnai:
«Sieviete, ko tu meklē?» (Jņ 20,15). Katrs no
mums meklē. Mēs meklējam
laimi, mīlestību, labo, skaisto,
meklējam dzīves pilnību. To
visu Debesu Tēvs mums ir devis
caur savu Dēlu Jēzu», – uzsvēra
Francisks.

Evaņģēlijā. Tikai personīga tikšanās ar Jēzu palīdz mums sākt ticības svētceļojumu un būt patiesiem
mācekļiem. Mēs varam iegūt dažādas pieredzes, veikt neskaitāmas
lietas, nodibināt attiecības ar dau-

Turpinot uzrunu, pāvests
skaidroja, ka meklēšanas procesā svarīga loma pieder autentiskam lieciniekam jeb tam, kas
pirmais ir veicis šo ceļu un saticis Kungu. Šodienas Evaņģēlijā
tāds ir Jānis Kristītājs. Viņš sa-

dziem cilvēkiem, bet tikai tikšanās
ar Jēzu tajā stundā, ko zina Dievs,
dāvā mūsu dzīvei jēgu un dara to
auglīgu, piebilda pāvests.
Svētais tēvs norādīja, ka mēs
nevaram veidot Dieva tēlu, balstoties tikai uz to, ko esam dzirdējuši.

vus mācekļus sūta pie Jēzus,
kurš tiem dāvā jaunu pieredzi,
sakot: «Nāciet, un redzēsiet!»
Šie divi mācekļi nespēj aizmirst

Mums pašiem vajag iziet un meklēt Mācītāju, doties uz vietu, kur
Viņš dzīvo. Divu Jāņa Kristītāja
mācekļu jautājumam: «Kur Tu dzī-

tikšanās skaistumu. Viņi atceras
arī laiku, kad tas notika. «Tas
bija ap desmito stundu» – lasām

vo?» ir dziļi garīga nozīme, jo atklāj vēlmi zināt, kur dzīvo Skolotājs, lai varētu Viņu satikt. Ticības
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dzīve balstās uz ilgām būt kopā ar

septembrī.

Kungu. Mēs nemitīgi meklējam
vietu, kur Viņš dzīvo. Tas nozīmē, ka mums jāsper solis pāri ikdienā pierastās un varbūt mazliet
nobružātās reliģiozitātes robežai,
lai no jauna dziļi izdzīvotu tikšanos ar Jēzu lūgšanā, Svēto Rakstu

Migrācija šodien ir kļuvusi
par «laika zīmi». Katrs svešinieks,
kas klauvē pie mūsu durvīm, dod
mums iespēju iziet pretī un satikt
pašu Jēzu Kristu, kurš identificējas
ar visos laikos pieņemtajiem vai
atmestajiem cilvēkiem. Citējot

lasīšanā un sakramentu pieņemšanā, lai būtu kopā ar Viņu un, pateicoties Viņa žēlastībai, nestu
bagātīgus augļus. Meklēt Jēzu,
tikties ar Jēzu, sekot Jēzum. Tāds
ir ticības ceļš. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums apņē-

vēstījumu Pasaules migrantu un
bēgļu dienā, pāvests norādīja uz
četriem darbības vārdiem – pieņemt, aizstāvēt, veicināt un integrēt. Tā ir pastorālā darba programma.
Uzrunas noslēgumā Fran-

mīgi meklēt Jēzu, klausīties Viņa
dzīvības vārdus un būt kopā ar
To, kas nes pasaules grēkus, atrodot Viņā jaunu cerību un jaunu
garīgo elpu, sacīja pāvests.
Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks atgādināja, ka svēt-

cisks atgādināja, ka pirmdien uzsāks astoņu dienu ilgu ceļojumu
pa Dienvidamerikas kontinentu.
Viņš apmeklēs Čīli un Peru. Pāvests aicināja ticīgos atbalstīt viņu
ar lūgšanām. Savu ceļojumu viņš
novēlēja Dievmātes aizbildniecī-

dien tika atzīmēta Pasaules migrantu un bēgļu diena. Viņš paziņoja, ka pastorālo apsvērumu pēc
turpmāk tā tiks atzīmēta septembra otrajā svētdienā. Tas nozīmē,
ka 2019. gadā Pasaules migrantu
un bēgļu diena tiks atzīmēta 8.

bai. Sestdienas vakarā Francisks
ieradās Svētās Marijas Lielākajā
bazilikā, kur ikonas «Salus Populi
Romani» priekšā lūdzās un nolika
ziedu pušķi.
S. Krivteža / VR
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Bērnu tikšanās ar Trīs Gudrajiem Rīgas Sv. Alberta
baznīcā
Atklājot savas kultūras tradīcijas Spānijā un Itālijā, misijas Ad Gentes ģimenes 3. janvārī
aicināja bērnus uz tikšanos ar
Trīs Gudrajiem, kuri pa ceļam uz
Betlēmi bija gatavi iegriezties
Rīgas Sv. Alberta baznīcā. Tas ir
viens no pasākumiem, kad pieaugušie rotaļīgā formā nodod ticību
bērniem, izspēlējot Svētajos Rakstos pieminētos notikumus.
Lai sagatavotos Epifānijas svētkiem un pārrunātu tikšanās iespējas ar Gudrajiem, 2017. gada beigās bērni jau bija sapulcināti un
iepazīstināti ar pasākuma vadītājiem, ar šo svētku nozīmi, kā arī
tika iztaujāti par Austrumu Gudrajiem, viņu misiju. Tāpat
bērniem bija ieteikts, aizejot mājās, sagatavot vēstules Jēzum ar garīgiem lūgumiem, lai varētu tos nodot Gudrajiem, kuri taisās
tikties ar Viņu Betlēmē.
Vakars iesākās kā parasta
Dieva Vārda liturģija, pa-

pildināta ar bērnu iesaistīšanu pārdomās par Austrumu Gudrajiem. Ja
no sākuma bērni mazliet kautrīgi
iesaistījās, atbildot uz uzdotajiem
jautājumiem, tad ar laiku viņi pierada pie neierastajiem apstākļiem, ka
var brīvi sēdēt baznīcas priekšpusē
pie altāra uz paklājiem un runāt vai
dziedāt mikrofonā. Drīz jau katrs
centās būt pirmais, kas atbild uz dažādiem jautājumiem.
Kad baznīcā cēli ieradās Trīs
Gudrie ar saviem kalpiem, mazie uz
kādu mirkli sastinga klusumā un
gaidās, kas notiks. Kalpi atritināja
svinību paklāju, Gudrie lēnā solī
pienāca pie Jēzus bērniņa un pagodināja to pielūdzot un klusējot. Tad
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sākās pasākuma svinīgā daļa.
Bērni ātri atraisījās Gudro un viņu
kalpu kompānijā. Mazākie bērni
bija pārsteigti par krāšņi sapostajiem ciemiņiem, viņu cēlo izskatu, kas atšķīrās no ikdienā pierastā
apģērba. Lielākajiem bērniem jau
bija zināma pieredze šajos jautājumos un viņi vairāk visu uztvēra
kā salīdzinājumu.
Pēc Evaņģēlija lasījuma kapucīnu tēvs Staņislavs ļoti vieglā,
bērniem saprotamā valodā pastāstīja tā būtību, izskaidrojot, kas
bija pirmie, kas ieticēja vēstij par
Glābēja dzimšanu, un cik svarīgi
jau no bērna gadiem ieticēt Jēzum. Viņš arī uzskatāmā veidā
atklāja, ka šodien tieši bērni ir
galvenās personas, kuriem veltīta
šī liturģija.

Drīz pienāca brīdis, kad bērni varēja nodot sagatavotās vēstulītes ar
garīgiem lūgumiem Gudrajiem,
brīvi izvēloties, kuram no viņiem
uzticēt savus lūgumus. Gudrie apdāvināja bērnus ar nelielām dāvaniņām un devās tālāk uz Betlēmi,
lai satiktu jaundzimušo Bērniņu
Jēzus. Bērni kādu brīdi palika baznīcā, priecīgi čalojot ar dāvaniņām
rokās, kamēr vecāki veica sakopšanas darbus.
Cerams, šis un daudzi citi pasākumi, kas veltīti bērnu ticības padziļināšanai, iesēs un turpinās diedzēt
ticības sēklu viņu sirsniņās, lai,
ieejot ciešākās attiecībās ar Dievu,
viņi būtu gatavi uzticēties Jēzum
un sekot Viņa aicinājumiem.
Romualds Beļavskis

Draudzes aktivitātes
KATEHĒZES jauniešiem, pieaugušajiem un senjoriem
Sākot no 15.01.2018. katru pirmdienu un ceturtdienu plkst. 19:30
Romas katoļu Sv. Alberta baznīcas draudzes namā Liepājas ielā 38.
Sīkāku informāciju var uzzināt pie prāvesta K. Damberga tel.: 26775679,
vai Neokatehumenālā Ceļa katehētu grupas vadītāja Sergeja
tel.: 29212806.

Jēzus Tevi gaida!
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Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu draudze ielūdz uz jau
21. pēc kārtas
Alfa kursu
Alfa kurss notiek katru trešdienu 10 nedēļu garumā
plkst.19:00, Zemaišu ielā 2. Alfa kurss ir domāts ikvienam, bet īpaši tiem, kuri vēlas kaut ko vairāk uzzināt
par kristietību. Tā ir iespēja uzdot savus
jautājumus un kopīgi ar citiem meklēt
atbildes.
Vairāk informācijas varat uzzināt
pie Marinas, tālr.: 29506282,
kā arī lasot mūsu mājaslapu:
http://albertadraudze.lv/alfa-kurss/,
rakstot uz e-pastu:
alfakursi@gmail.com.

Liturģiskais kalendārs
2.februāris, piektdiena -– Kunga
prezentācija,
svētki.
Sv.
Mises: plkst. 8:00 un 18:00.
3.februāris, sestdiena - Sv. Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas diena. Svētības pret kakla
slimībām. Svētās Mises: 8:00 un
18:00 (Svētdienas sv. Mise).
5. februāris, pirmdiena – Svētā
Agate, mocekle un jaunava.
Šajā dienā maizes un ūdens pasvētīšana svētās Agates godam.
Svētās Mises: 8:00, 11:00 un

18:00.
11.februāris, svētdiena – Sv.
Mises kā svētdienā. Vispasaules slimnieku diena –
svētība slimniekiem. Aicinu
pieņemt slimnieku sakramentu visus, kas ir vecuma
nespēkā un ilgstoši slimo.
(prāvests)
14.februāris – Pelnu trešdiena.
Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00
un 18:00. Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
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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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