
   

 

 

2018. gada Kristus Augšāmcelšanās svētki* Nr. 95 

 Kristus Augšāmcēlies,  - patiesi Augšāmcēlies! 
Kristus ir Augšāmcēlies, Viņš – mana cerība! 

Kristus ir Augšāmcēlies, Viņš – mūsu cerība! 

 

Brāļi un māsas Kristū!  

 

Mēs dzīvojam brīnišķīgā laikmetā, kurā cilvēka prāts ir sasnie-

dzis neaprakstāmi daudz! Tomēr atzīsimies godīgi, lai arī cik tālu mēs 

neattīstītos, ražojot sev un citiem visādu veidu tehniku, mašīnas un ierī-
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ces, mēs esam mirstīgi un, to piedzīvojot, jūtamies nelaimīgi. Cilvēkā 

notiek nemitīgs iekšējs konflikts. Tas, kurš savā dzīvē ir pieredzējis 

daudz uzvaru un sakāvju, atzīstas  - viņš ir pilns nemiera un satraukuma 

par iekšējo cīņu, kas noris viņā starp dzīvību un nāvi. Kas var viņam pa-

līdzēt?  Sv. Francisks no Asīzes ar asarām acīs varētu mums pavēstīt sa-

vu piedzīvojumu šai sakarā: „Tāpēc, ka Mīlestība netiek mīlēta – tāpēc, 

ka Mīlestība netiek mīlēta!” Kas mums ir šī  Mīlestība  - Kristus, kurš 

augšāmcēlās no mirušajiem, uzvarēdams mūsu nāvi caur savu nāvi! Sa-

vukārt, svētais pāvests Jānis Pāvils II mūsdienu cilvēkam var pateikt: 

Cilvēks, kurš cīnās ar ļauno, kurš nemitīgi mērojas spēkiem ar nāvi, 

cenšas aizstāvēt un glābt dzīvību no visiem draudiem, - lai šodien ap-

stājas, lai sastingst izbrīnā! Jo, lūk, šodien nāve ir uzvarēta! Dieva 

Dēls no Jaunavas dzimušais, Dievs dzimis no Dieva, gaisma no gaismas, 

Dēls, būdams vienas dabas ar Tēvu, uzņēmās apkaunojošo krusta nāvi. 

Lielajā Piektdienā Jēzus tika guldīts kapā, un, lūk, šodien pirms rītaus-

mas viņš ir novēlis akmeni un ir augšāmcēlies savā spēkā: Dzīvības 

Valdnieks, kaut mira, tomēr dzīvo un valda. 

Aicinu šajā laikā, it īpaši Trīs Svēto dienu svinēšanā, smelties 

žēlastības un piedzīvot bagātīgos Jēzus Kristus uzvaras augļus pār ļauno, 

nāvi un grēku. Lai Lieldienas ir priecīgs sastapšanās laiks ar Kristu un 

viņa Mīlestību! 

Ak, Karali, kas guvi uzvaru, apžēlojies par mums!  

Pr. Krišjānis Dambergs OFMCap  

Sagaidot Rīgas Sv. Alber-

ta baznīcā Dieva žēlsirdības svēt-

bildes ”Jēzu, es uzticos Tev” un 

Sv. Faustīnas Kovaļskas relikviju 

ierašanos, sākās rekolekcijas, kas 

veltītas Dieva Žēlsirdības kulta 

skaidrošanai un izplatīšanai. 

Piektdienas, 16.februāra, vakars 

iesākās ar Krusta ceļu, pēc kura 

notika Dieva žēlsirdības svētbil-

des ”Jēzu, es uzticos Tev” pago-

Dieva Žēlsirdības svētceļojums mūsu baznīcā 

dināšana. Rekolekciju vadītājs kapu-

cīnu tēvs Staņislavs Kovaļskis iepa-

zīstināja klātesošos ar gaidāmo pasā-

kumu kārtību un izskaidroja Žēlsir-

dības vēstījuma būtību, aicinot ap-

meklēt rekolekcijas katru dienu, ku-

rās tiks atklātas Dieva žēlsirdības 

kulta formas, un klausītāji varēs ie-

pazīties ar māsas Faustīnas Kovaļ-

skas dzīvesstāstu. Rādot priekšzīmi, 

tēvs Staņislavs aicināja klātesošos pa 
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vienam nedaudz 

pakavēties svētbil-

des priekšā un nos-

kaitīt lūgšanas, iz-

lūdzoties Dieva 

žēlastību savam 

dzīves ceļam. Drī-

zumā sekoja Svētā 

Mise, kuras spredi-

ķa laikā tika aktua-

lizēti jautājumi, 

apskatot rekolekci-

ju laikā paredzētās 

tēmas un salīdzinot māsas Faustī-

nas pārdzīvojumus rekolekciju 

laikā, kas aprakstīti viņas dienas-

grāmatā, ar šodienas rekolekciju 

situāciju. 

 Sestdien, 17.februārī, blakus 

Dieva žēlsirdības svētbildei tika 

novietotas Svētās Faustīnas Ko-

vaļskas relikvijas. Svētās Mises 

rīta stundās ievadīja rekolekciju 

sākumu. Tēvs Staņislavs atklāja 

Dieva žēlsirdības kulta piecas for-

mas: 1) Dieva žēlsirdības svētbildi 

”Jēzu, es uzticos Tev”, 2) Dieva 

žēlsirdības kronīti, 3) Žēlsirdības 

stundu, 4) Dieva Žēlsirdības svēt-

kus, 5) Žēlsirdības kulta izplatīša-

nu. Savā stāstījumā viņš atklāja 

visu šo formu rašanās vēsturi, iz-

skaidrojot, kā Dievs uzrunāja mā-

su Faustīni, lai taptu svētbilde, 

kura tagad ir slavena visā pasaulē. 

Tajos laikos Faustīna bija viena no 

Žēlsirdības Dievmātes kongregā-

cijas māsām un viņas stāstījumus 

bieži uztvēra ar neticību vai par pri-

vātām atklāsmēm, kas nav jāievieš 

Baznīcas dzīvē, bet līdzīgi svētbildei 

arī Dieva žēlsirdības kronītis pa-

mazām iegāja Baznīcas lūgšanu ap-

ritē. Rekolekcijas turpinājās sestdie-

nas vakara stundās, kad stāstījums 

par Dieva žēlsirdības kultu ievadīja 

klausītājus Svētajā Misē, caur sa-

ņemto informāciju un lūgšanām 

svētbildes un relikviju priekšā, saga-

tavoja vienotībai ar Jēzu. 

 Svētdiena, 18.februāris, bija 

piesātināta ar Svētajām Misēm da-

žādās valodās un laikos, kuru noslē-

gumos tēvs Staņislavs turpināja at-

klāt dažādus faktus par Dieva Žēl-

sirdības kulta izplatīšanu, šajā dienā 

kulta formas atklājot caur Dieva ap-

solījumiem, kas pavada cilvēkus, ja 

šie kulta elementi tiks realizēti viņu 

dzīvē. Dievs ir žēlsirdīgs un gatavs 

dot mieru cilvēku dvēselēm, ja viņi, 

būdami grēcinieki, spēs izprast Die-

va Žēlsirdības būtību un centīsies 
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iedziļināties kulta vēs-

tījuma jēgā. 

 Vakara Svētajā 

Misē galvenā auditori-

ja, kurai paredzēts 

vēstījums, bija ģime-

nes ar bērniem. Misi 

vadīja tēvs Krišjānis, 

kurš homīlijas laikā 

aicināja bērnus pie 

svētgleznas un relikvi-

jām, skaidrodams, ko 

bērni šeit var apskatīt 

un kā tas radies. Pēc Mises reko-

lekcijas turpināja tēvs Staņislavs 

bērniem viegli saprotamā valodā, 

iesaistot viņus diskusijā par māsu 

Faustīni un to vecumu, kad viņu 

uzrunāja Jēzus, kad tapa glezna, 

un kā parādījās Dieva Žēlsirdības 

kronītis. Viņš aicināja aizdomā-

ties vecākus, vai tie ir gatavi brīvi 

ļaut bērniem iet svētuma ceļu un 

uzklausīt bērnus, ja viņu domas 

par attiecībām ar Dievu ir tikpat 

ciešas. Dieva Žēlsirdības vēstī-

jums sasniedza rekolekciju dalīb-

nieku sirdis un tagad tikai no vi-

ņiem ir atkarīgs, vai šis vēstījums 

tiks padots tālāk cilvēkiem, kuri 

šo vēstījumu nav saņēmuši. 

Romualds Beļavskis 

 

 

Es Dieva Žēlsirdības re-

kolekcijās vēlreiz atkārtoju zinā-

šanas par nosacījumiem, kādi ne-

pieciešami, lai Dieva Žēlsirdības 

godināšanas kulta veidu piekopšana 

būtu patiesa, kā arī es uzzināju vai-

rāk par Jēzus atklāsmēm māsai 

Faustīnai.  Man palikusi atmiņā svē-

tās māsas Faustīnas relikviju pagodi-

nāšana, kopīgās lūgšanas (Dieva 

Žēlsirdības kronītis un lūgšana Žē-

lastību izlūgšanai ar svētās māsas 

Faustīnas aizbildniecību), kā arī Žēl-

sirdīgā Jēzus svētbilde. No Dieva 

Žēlsirdības vēstījuma bukleta īpaši 

pārdomāju rakstīto par to, ka paļāvī-

ba uz Kungu Dievu (pildot Viņa gri-

bu, kas ietverta baušļos, Dieva Vār-

dā, savas kārtas pienākumos un at-

pazītās Svētā Gara iedvesmās, kā arī 

žēlsirdībā pret tuvākajiem) ir galve-

nie nosacījumi, lai Žēlsirdības kulta 

formu izmantošana būtu patiesa, kā 

arī tas, ka Jēzus Kristus ir ļoti žēlsir-

dīgs grēciniekiem un Viņš grib, lai 

mēs lūdzamies par viņiem.  

Alise 
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 Lielajā Sestdienā, kad ejam 

uz baznīcu, parasti līdzi seko liels 

troksnis. Mēs uz dievnamiem pa-

svētīšanai nesam ēdienus, kas tiks 

ēsti Lieldienu rītā. Bieži, izmanto-

jot iespēju, ieskatāmies Kristus 

kapā, apbrīnojam dekorācijas, 

noskaitām īsu lūgšanu, domās jau 

esam pie svētku galda.  

 Tikmēr ir vērts pie Jēzus 

apstāties uz ilgāku laiku – atklāt 

Lielās Sestdienas klusuma skais-

tuma un palikšanas nomodā pie 

Dieva vērtību. Tāds klusums kād-

reiz bija pie Jēzus kapa. Apustuļi 

- tie, kuriem Viņš uzticējās, ku-

riem ticēja, uz kuriem paļāvās, 

pārbijušies no sekojošiem notiku-

miem, izklīda un paslēpās. Pie 

Jēzus kapa palika tikai Viņa Mā-

te. Viena pati. 

Ikviens, kurš ir atvadījies no tuva 

mirušā, ļoti labi zina, ka tas šajā 

brīdī ir visgrūtākais.  

 Ne tad, kad jākārto formali-

tātes, ne tad, kad ir viesi, ģimene, 

kad notiek apbedīšanas ceremoni-

ja un bēru mielasts. Visgrūtāk ir 

tad, kad visi aizbrauc mājās, bet 

cilvēks paliek ar savām sāpēm, 

nesaskaņu, ciešanām… Mēs va-

ram iedomāties, kas notika Diev-

mātes sirdī. Ar kādām šaubām 

viņai vajadzēja tikt galā, cik grūti 

viņai bija atrast jēgu tajā, kas no-

tika. Mēs varam pieļaut, cik tum-

šās krāsās iezīmējās viņas galvā nā-

kotne. Šeit nebija vietas nekādam 

turpinājumam. Bet viņa  palika  pie 

dēla. Mums šodien ir vieglāk – 

mums ir apziņa, ka Krusta ceļš ne-

beidzās uz Golgātas, ka pēc Krusta 

šausmām pienāca Augšāmcelšanās 

rīts. Bet neskatoties uz to, bieži vien 

mūs apņem trauksme, ka grūti atrast 

labas domas. Tādēļ, kad mums 

dzīvē šķiet, ka nav nekādu perspek-

tīvu, spontāni sirds un lūgšana sauc 

Marijas – tās, kura palika neskato-

ties ne uz ko, palīdzību. Ir vērts ap-

stāties pie Dieva Kapa, pieskarties 

mieram un klusumam, kas izriet no 

šīs dienas. Atsaukt atmiņā visus brī-

žus, kad šķita, ka esi piesists krustā, 

un tas tev atņēma visu cerību. Ik-

viens no mums to piedzīvo. Kad 

nomirst kāds tuvs cilvēks, kad pieviļ 

draugs, kad viļamies paši sevī un 

paliekam ar visu vieni paši… Visos 

šajos brīžos ir gaisma!  Pēc Lielās 

Sestdienas seko Lielā Diena, kad 

Dievs parāda savu spēku lielāku par 

jebkādu pasaules ļaunumu. Arī no tā 

ļaunuma, kas skar mani personiski. 

Ar spēku lielāku par nāvi, kura 

mums atņēma tuvus cilvēkus. Pie 

Kristus Kapa vajag lūgties par tiem, 

no kuriem mēs kādreiz atvadījā-

mies: no mammas, tēva, brāļa, vec-

vecākiem, draugiem…. Kristus 

vēlas mums viņus visus atdot. Tās ir 

Viņa ilgas, lai ikviens no mums ieti-

Ieticēsim Dieva mīlestībai 
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Liturģiskais kalendārs 
2. aprīlis, Lieldienu oktāvas pirmdiena, Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00 

un 18:00.  

8. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv. Mises: 8:00 (poļu val.), 

9:00, 11:00 (Kristības un Pirmā Sv. Komūnija pieaugušajiem) 

13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem, bērniem un ģimenēm). 

9. aprīlis, pirmdiena – Kunga pasludināšana, lieli svētki.  

                    Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00 un 18:00. 

22. aprīlis, Labā Gana svētdiena. Sv. Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00, 

11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem, bērniem un ģime-

nēm). 

25. aprīlis, trešdiena – Sv. evaņģēlists Marks, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

3. maijs, cetur tdiena – Sv. Apustuļi Filips un Jēkabs, svētki. Sv. Mises: 

8:00 un 18:00. 

10. maijs, cetur tdiena – Kunga Debeskāpšana, lieli svētki. Sv. Mises: 

8:00, 11:00 un 18:00. 

14. maijs, cetur tdiena – Sv. Apustulis Matejs, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

19. maijs, 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. 
 

cētu Dieva Mīlestībai. Tādēļ 

Viņš uzņēmās uz sevis visu pa-

saules ļaunumu, tādēļ ļāvās pie-

sist sevi pie krusta, tādēļ pieņēma 

nāvi un tādēļ to uzvarēja – mūsu 

dēļ. Par to mums vajag atcerēties 

un šo ticību mācīties no Marijas, 

kas palika nomodā pie Kapa.  Lai 

šī drošība palīdz mums pateikt 

grūtā brīdī: lai kas arī nenotiktu, lai 

kā arī lietas risinātos, lai kas arī ma-

ni satiktu, lai kā arī vītos mans dzī-

ves ceļš – Jēzu, es Tev uzticos! Tev 

es esmu uzticīgs! 

pr. Karol Skowroński,  

        http://www.dzienniklodzki.pl  

    tulkoja m. Marika  
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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  

 

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.  

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 

 

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 

 

Maija mēnesī dievkalpojumi  

Vissvētākās Jaunavas Marijas godam notiks: 

no pirmdienas līdz piektdienai – pirms vakara Sv. Mises - 

plkst. 17:30,  

sestdienās – pēc Sv. Mises plkst. 8:00, svētdienās – pēc Sv. 

Mises plkst. 9:00. 
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LIELĀ  NEDĒĻA 

  
29. marts, Lielā Ceturtdiena – Sv. Jēkaba katedrālē no rīta plkst. 

10:00 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 dievkalpoju-

mam, jo laiks līdz Lieldienu Vigīlijas Sv. Misei nav piemērots sakramentu 

pieņemšanai.  

  

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA LIELDIENĀS  

TRĪS SVĒTO DIENU UN KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS  

SVĒTKU LAIKĀ 
  

29. marts, Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena, Sv. Mise būs tikai 

plkst. 18:00. Lielajā Cetur tdienā par  Visusvēto Sakramentu... 

(Tantum ergo...) dievbijīgu nodziedāšanu - pilnas atlaidas.  

30. marts, Lielā Piektdiena - Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas die-

na. Baznīca atvērta sākot no plkst. 11.00; par Kristus Krusta adorāci-

ju – pilnas atlaidas; šajā dienā gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem. 

Kunga Ciešanu liturģija plkst. 15:00.  

31. marts, Lielā Sestdiena – Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana no 

plkst. 8:00 līdz 18:00 katras stundas sākumā. Šajā dienā ticīgie tiek ai-

cināti pie Kunga kapa apcerēt Kristus Ciešanas un Nāvi (saskaņā ar Bīs-

kapu Konferences lēmumu atturība no gaļas ēdieniem – līdz vigīlijas 

dievkalpojumam).  
  

 LIELDIENAS 
  

Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlijas  Sv. Mise plkst. 19:00.  

Šajā dievkalpojumā par kristības solījumu atjaunošanu – pilnas atlaidas.  

Ticīgajiem jāņem līdzi sveces, kuras tiks iedegtas no svētītās uguns.  

  

01. 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).   


