
   

 

 

2018. gada septembris * Nr. 98 

 Pāvesta  Franciska svētceļojums uz Latviju! 

Slavēts Kristus! 

Šogad Dievs mūs ir apdāvinājis ne tikai ar Latvijas Repub-
likas pastāvēšanas 100 gadu jubileju, skaistiem dziesmu 
svētkiem, bet, it sevišķi ticīgos, arī ar Svētā Pētera garīgā 
pēcteča pāvesta Franciska vizīti Rīgā un Aglonā. Domāju, ka 
laiks augusta mēnesī, ko daudzi ticīgie veltīja svētceļošanai 
uz Aglonu, bija labs garīgs stiprinājums un aicinājums vairāk 
ieklausīties mūsu pāvesta Franciska garīgajos rakstos. Šajā 
septembra avīzītē aicinu ticīgos ieskatīties mūsu jaunā drau-
dzes vikāra t. Staņislava  tulkotajā pāvesta adhortācijā.  

Pr. Krišjānis 
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*  *  * 

Tuvojoties Pāvesta Franciska svētceļojumam mums būtu jālasa 

viņa dokumenti un jāiedziļinās Viņa mācībā. Tādā veidā mēs varētu 

sagatavoties šim svētceļojumam. Tāpēc, kamēr vēl nav pieejams 

apustuliskās adhortācijas "Gaudete et exsultate" - "Priecājieties un 

līksmojieties", kas publiskota 2018. gada 19. martā, tulkojums lat-

viešu valodā, šeit piedāvāju manis tulkotu šī dokumenta fragmentu. 

Šī dokumenta citus fragmentus manā vienkāršā tulkojumā var atrast 

internetā: triszemes.blogspot.com (sākot ar 2. maiju). 

t. Staņislavs 

*  *  * 

SVĒTĀ TĒVA FRANCISKA 
APUSTULISKĀ ADHORTĀCIJA 

GAUDETE ET EXSULTATE 
PAR AICINĀJUMU UZ SVĒTUMU MŪSDIENU PASAULĒ 

 
1. "Priecājieties un līksmojieties" (Mt 5, 12) Jēzus runā cil-

vēkiem, kuri ir vajāti vai pazemoti Viņa dēļ. Kungs grib no mums 

visu, bet tajā, ko Viņš dod, ir patiesā dzīve un laime, kurai mēs ti-

kām radīti. Viņš grib, lai mēs būtu svēti un Viņš negaida, ka mums 

pietiks ar dzīvi bez lieliem mērķiem, izšķiestu un tukšu. Īstenībā, 

aicinājums uz svētumu dažādā veidā ir klātesošs Bībelē jau no 

pirmajām lappusēm. Kungs to piedāvāja Abrahamam sekojošā vei-

dā: "Staigā manā priekšā un esi nevainojams" (Rad 17, 1). 
 

2. Tas nebūs traktāts par svētumu, ar daudzām definīcijām (...), 

kuras varētu bagātināt šo svarīgo tēmu, vai ar analīzēm, ko varētu 

veidot attiecībā uz svētdarīšanas ceļiem. Mans pazemīgs mērķis ir 

parādīt jau kārtējo reizi aicinājumu uz svētumu, mēģinot to ietvert 

aktuālā kontekstā, ar tā draudiem, izaicinājumiem un iespējām. Jo 

Kungs izvēlēja katru no mums, "lai mēs būtu svēti un neaptraipīti 

Viņa vaiga priekšā" (Ef 1, 4). 
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I. AICINĀJUMS UZ SVĒTUMU 

Svētie, kuri mums palīdz un iet līdzi 
 

3. Vēstulē ebrejiem tiek pieminēti dažādi liecinieki, kuri mūs ai-

cina, "lai mēs dotos ar pacietību mums priekšā stāvošajā sacīkstē" 

(sal. 12, 1). Tur ir runa par Sāru, Abrahamu, Mozu, Gedeonu un 

dažiem citiem (sal. 11.nod.). Sevišķi mēs esam aicināti atzīt, ka 

"mums apkārt ir daudz liecinieku" (12, 1), kuri mūs atbalsta, lai 

mēs neapstātos ceļā, un mūs mudina turpināt mūsu ceļu uz mērķi. 

Un to starpā var būt mūsu pašu māte, vecāmāte vai citas tuvas per-

sonas (sal. 2 Tim 1, 5). Varbūt viņu dzīve ne vienmēr bija pilnīga, 

bet, neraugoties uz nepilnībām un kritieniem, viņi gāja uz priekšu 

un patika Kungam. 

 

4. Svētie, kuri jau atrodas Dieva klātbūtnē, uztur mīlestības un 

vienotības saites ar mums. Par to liecina Jāņa atklāsmes grāmata, 

kura runā par aizbildniecību, kuru uzņemas mocekļi: "Es redzēju 

zem altāra to dvēseles, kas bija nonāvēti Dieva vārda un liecības 

dēļ, ko viņi bija pildījuši. Un viņi sauca stiprā balsī, sacīdami: <Cik 

ilgi, Kungs, (svētais un patiesais) Tu netiesā>" (Atkl 6, 9-10). Mēs 

varam teikt: "Mums līdzi iet Dieva draugi, viņi stāv apkārt mums 

un mūs vada (...). Man nevajag nest pašam to, ko es īstenībā nebūtu 

spējīgs panest pats. Dieva svēto pulks mani sargā, atbalsta un va-

da". 

 

5. Baznīcas beatifikā-

cijas un kanonizācijas 

(pasludināšanas par svē-

to) procesos  tiek ņemti 

vērā ne vien kāda cilvēka 

heroisms tikumu prakti-

zēšanā vai cilvēka dzīvī-

bas upurēšana moceklībā 

(cilvēka nāvē par ticību), 

bet ir arī gadījumi, kuros 
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Baznīca ņēma vērā cilvēka nesavtīgu savas dzīves atdošanu citu 

labā līdz nāvei. Šāda cilvēka sevis dāvāšana ir priekšzīmīgas seko-

šanas Kristum izpausme un ir tā cienīga, lai  ticīgie to apbrīnotu. 

Atgādināsim, piemēram, svētīgo Mariju Gabriēlu Sagedu, kura 

upurēja savu dzīvi par kristiešu vienotību. 
 

Svētie kaimiņi 
 

   6. Nedomāsim tikai par tiem, kuri jau ir beatificēti vai kanoni-

zēti. Svētais Gars izlej svētumu visur, visā svētajā un ticīgajā Dieva 

tautā, jo "Dievam ir labpaticis cilvēkus svētdarīt un atpestīt nevis 

atsevišķi, bez to savstarpējas saistības, bet gan veidot no tiem vienu 

tautu, kas Viņu pazītu patiesībā un Viņam kalpotu svētumā". Pestī-

šanas vēsturē Kungs atpestīja tautu. Neeksistē pilna identitāte bez 

piederības Viņa tautai. Tādēļ neviens netiek atpestīts viens pats, kā 

izolēta vienība, bet Dievs pievelk mūs ņemot vērā cilvēku savstar-

pējo attiecību sarežģīto tīklu, jo šīs attiecības veidojas cilvēku ko-

pienā: Dievs vēlējās ieiet (...) tautas dinamikā. 

   

  7. Man patīk ieraudzīt svētumu pacietīgajā Dieva tautā: vecā-

kos, kuri ar lielu mīlestību palīdz augt saviem bērniem, vīriešos un 

sievietēs, kas strādā, lai nopelnītu dienišķo maizi, slimniekos, ve-

cās klostermāsās, kuras vienmēr smaida. Šajā izturībā, lai ietu uz 

priekšu dienu pēc dienas, es redzu cīnošās Baznīcas svētumu. Bieži 

tas ir "kaimiņsvētums", to cilvēku svētums, kuri dzīvo tuvu mums 

un kuri ir Dieva klātbūtnes atspulgs, vai, citiem vārdiem runājot, 

viņi ir "svētuma vidusšķira". 

    

8. Ļausim pamudināt sevi ar svētuma zīmēm, kuras mums atklāj 

Kungs caur vispazemīgākajiem šīs tautas locekļiem, kura [tauta] "ir 

līdzdalīga arī Kristus pravietiskajā sūtībā, sniedzot dzīvu liecību 

par Viņu, īpaši jau ar dzīvi ticībā un tuvākmīlestībā". Padomāsim 

kopā ar svēto Terēzi Benediktu no Krusta par to, ka daudzi no vi-

ņiem ir patiesās vēstures veidotāji: "Vistumšākajā naktī cēlās vis-

lielākie pravieši un svētie. Tomēr mistiskās dzīves atdzīvinošā 
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straume parasti paliek neredzama. Droši vien vissvarīgākie notikumi 

pasaules vēsturē bija galvenokārt to dvēseļu darbības rezultāts, par 

kurām neko nestāsta neviena no vēstures grāmatām. Un to, kurām 

dvēselēm mums jāpateicas par vissvarīgākajiem notikumiem mūsu 

personīgajā dzīvē, mēs uzzināsim tikai dienā, kurā viss paslēptais 

tiks atklāts". 
  

Pāvesta Franciska svētceļojuma dienas kārtība  

24. septembrī: 

 

    

07:20 
Izlidošana no Viļņas starptautiskās lidostas uz Rīgas 

starptautisko lidostu 

Svētā tēva 

uzruna 

08:20 Ierašanās Rīgas starptautiskajā lidostā  

 OFICIĀLA SAGAIDĪŠANA  

08:50 SAGAIDĪŠANAS CEREMONIJA / Prezidenta pils pagal-  

 PIEKLĀJĪBAS VIZĪTE PIE PREZIDENTA / Prezidenta pilī  

 

TIKŠANĀS ar VALSTS AUGSTĀKAJĀM AMATPERSO-

NĀM un DIPLOMĀTISKO KORPUSU / Prezidenta pils 

pieņemšanas zālē 

Svētā tēva 

uzruna 

10:10 
ZIEDU NOLIKŠANAS CEREMONIJA / pie Brīvības pie-

minekļa 
 

10:40 EKUMENISKS DIEVKALPOJUMS / Rīgas Domā 
Svētā tēva 

uzruna 

11:50 
KATEDRĀLES APMEKLĒJUMS / Svētā Jēkaba Romas 

katoļu katedrāle 

Svētā tēva 

sveiciens 

 Pusdienas ar bīskapiem/ Svētās Ģimenes Māja  

 Pārvietošanās ar helikopteru no Rīgas uz Aglonu  

16:30 SVĒTĀ MISE / Dievmātes sanktuārijā Aglonā 
Svētā tēva 

homīlija 

 ATVADĪŠANĀS CEREMONIJA  

 Tiešais lidojums ar helikopteru uz Viļņas lidostu  
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Draudzes aktivitātes  

 

Svētdienas skola bērniem oktobrī 
  

07. oктября  начнётся Воскресная школа для детей присту-

пающих к первому причастию. 07. oктября  после св. Мессы 

на русском языке (13:00) произойдёт запись и знакомство с 

детьми. Встречаемся у входа в костёл.  

телефон 28315717 Нина 

  

*** 

07. oktobrī Svētdienas skolas pirmā tikšanās pēc sv. Mises plkst. 

11:00 bērniem no 7 gadu vecuma. Tikšanās notiks Alfa kursa telpās 

(Zemaišu iela 2). Bērnus apmācām pēc RARZI Katehēzes cen-

tra apstiprinātām programmām. Kopīgi gatavojamies Sakramentu 

(Pirmā Komūnija, Grēksūdze ) saņemšanai. 

Pirmajā nodarbībā jābūt arī vecākiem!!! 

Turpmāk nodarbības svētdienās 16:30 – 18:00. 

Noslēgumā - Sv. Mise! 

  

Lūgums bērnus pieteikt:                              tālr. 29555938 Zanda vai   

tālr. 26787734  Rita 

 vai e-pasts: rigru@inbox.lv 

  

*** 

  

 Katehēzes pieaugušajiem - gatavošanās sakramentiem.  

Otrdienās plkst. 19:00 Alfa kursu telpās. Informācija un 

pieteikšanās pie prāvesta t. Krišjāņa, tālr.: 26775679.  

  

 

data:image/gif;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIgAAAAhCAMAAAA1dxNGAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAABhQTFRFzc3NrKyscHBwkJCQTU1N5+fn////AQEBVlODcgAAAZlJREFUeNrsl9GWhCAIhkFB3/+NpxQR3fYYbnPOXtRN6ZR8Cv+vA+mfXPCCvCAvyAvyLAhkvQKuv8ac2TQ552iaxxhyt
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3arigru%40inbox.lv
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Liturģiskais kalendārs 

 

 

8. septembris, sestdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzim-

šana, svētki. Svētās Mises: plkst. 8:00 un 17:00 
(svētdienas sv. Mise). 

 

14. septembris, piektdiena – Svētā Krusta pagodināšana, svētki. 

Svētās Mises: plkst. 8:00 un 18:00. 

 

21. septembris, piektdiena – sv. apustulis un evaņģēlists Matejs, 

svētki. Svētās Mises: plkst. 8:00 un 18:00. 

 

24. septembrī sakarā ar pāvesta vizīti Latvijā Sv. 

Mises baznīcā nebūs! 

 

29. septembris, sestdiena – sv. erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un 

Rafaēls, svētki. Svētās Mises: plkst. 8:00 un 17:00 
(svētdienas sv. Mise). 

  

 

Sākot ar septembra mēnesi sestdienas  

vakarā sv. Mise būs plkst. 17:00 
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI  

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 !  

 

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 piektdienai: 

8:00 LV 

18:00 LV 

Sestdienās: 

8:00 LV 

17:00 LV 

Svētdienās: 

8:00 PL 

9:00 LV 

11:00 (Summa) LV 

13:00 KR  

18:00 LV  

(ar ģimenēm, jauniešiem un bēr-

niem) 

Obligāti svinamajos Baznīcas svēt-

kos: 

8:00 LV 

11:00 (Summa) LV 

18:00 LV 


