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Slavēts Kristus! 

Novembra mēnesī visā katoliskajā Baznīcā svinam Visu Svēto 

dienu, visu ticīgo mirušo piemiņu, bet visai Latvijas tautai  ir īpaši svina-

ma valsts 100 gadu pastāvēšana. Mūsu draudzē šomēnes ir sevišķs noti-

kums - brāļa Jāņa diakonāta svētības. Ir vērts aizdomāties: cik lielā mērā 

mēs novērtējam brīvības dāvanu, ne tikai valstī, bet arī ticības atzīšanā. 

Šā gada laikā mēs piedzīvojām ļoti daudz notikumu, bet mums kristie-

šiem vissvarīgākie bija pāvesta Franciska vizīte Latvijā un simtgades 

svētceļojums. Būtu labi, ja mēs nepārtraukti padziļinātu mūsu zināšanas 
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par Pāvesta mācību ar aktīvu viņa vēstuļu, katehēžu un vēstījumu lasīša-

nu, ar lūgšanu un dalīšanos par izlasīto ar citiem ticīgajiem, liecinot, kā 

tas mūs ir uzrunājis - ko konkrēti pateicis man. Mani personīgi Pāvests 

uzrunā gan ar negatīviem  atslēgas vārdiem, raksturojot mūsdienu cilvē-

ku, -  patērētāju civilizācija, individuālisms utml. Šāds cilvēks koncen-

trējas tikai uz sevi, bet uz citiem apkārtējiem - lai tos izmantotu, 

“patērētu”,  nevis lai dotu no sevis. Un ir arī stiprie pozitīvie atslēgvārdi -  

Maiguma, Prieka Evaņģēlijs, kas liek noliekties pie nabadzīgajiem cilvē-

kiem un tos mīlēt. Pāvests aicina neapstāties pie sausa un nevienam vairs 

nevajadzīga reliģiska shematisma, (tā dari, tā nedari), kurā mēs esam ie-

slēguši savu Dievu. Pāvests aicina ticību pacelt un atklāt jaunā gaismā. 

Nesen kādā uzrunā viņš rakstīja: “Ja tava ticība tevi neuzrunā, tad viņai 

jābūt uzrunātai, ja viņa nejautā, tad tai būtu jāuzdod jautājums, ja neaiz-

kustina, tad viņai jābūt aizkustinātai, tādai, kas provocē.” To visu saprotu 

kā iziešanu no savas šaurās, egoistiskās un individuālisma pilnās kom-

forta zonas. Tiešām, mums, svētdienas katoļiem, ir ko darīt un pēc kā 

tiekties. Brīžiem man liekas, ka mēs vēl guļam – mūsos it kā nav dzīvī-

bas.  Bet kas tad mums dāvās dzīvo,  patieso ticību un brīvību? Vai pā-

vests? Vai prāvests? - Protams, nē! Var tikai palīdzēt vai nē. Dzīvība ir 

parādījusies un mēs viņu redzējām – saka apustulis un evaņģēlists sv. 

Jānis. Mūžīgās dzīvības Devējs un Mīlestības Kungs – Jēzus Kristus var 

dāvāt mums to, kā mums trūkst! 

Mūsu Sv. Alberta draudzes ziņu 100. numurā sir snīgi pateicos 

visiem, kas ir palīdzējuši un palīdzēs turpmāk draudzes avīzītes tapšanā, 

sevišķi m. Marikai Lotaņukai, un teksta korektorei Rūtai Vinķelei. 
 

Pr. Krišjānis  

Īsts kristietis ir iemīlējies Kungā 
 Tā kā 9. oktobra Evaņģēlija lasījuma galvenās varones ir Marta un 

Marija, Pāvests rīta Svētās Mises homīlijā aicināja mūs pārdomāt, kā mēs 

strādājam un kā pavadām laiku, ko veltām lūgšanai un kontemplācijai. 

"Lūdzies un strādā" – šī sv. Benedikta dibinātā ordeņa devīze vijās cauri 
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Franciska uzrunai. 

 Lai mēs, kā kristieši, nenomaldītos savā dzīvē, ir vērts pievērst uz-

manību atslēgas vārdam "iemīlēties". Francisks runāja par iemīlēšanos 

Kungā un norādīja uz to, cik svarīgi ir smelt no Viņa iedvesmu ikvienai 

savai darbībai. Marta un Marija, par kurām runā Evaņģēlijs, mums rāda 

priekšzīmi (sal. Lk 10, 38-42). Marija klausījās Jēzus sacītajā, bet Marta 

nopūlējās ar dažādiem pakalpojumiem. Svētais tēvs atzina, ka Marta bija 

stipra un drosmīga sieviete, bet viņa neprata atrast laiku kontemplācijai. 

 “Daudz ir tādu kristiešu, kuri svētdienās iet uz Misi, bet pēc tam 

vienmēr ir ļoti aizņemti. Viņiem nav laika pat saviem bērniem. Viņi neat-

rod laiku pat tam, lai parotaļātos ar saviem bērniem. Un tas ir slikti. 

'Man ir daudz darba, es esmu ļoti aizņemts…'. Viņi vienmēr kaut ko da-

ra. Apstājies, taču! Uzlūko Kungu! Paņem Evaņģēliju, ieklausies Kunga 

Vārdā, atver savu sirdi…! Nē, vienmēr gribas ap kaut ko 'knibināties' ar 

rokām… Jā, viņi dara labu, bet tas ir tikai cilvēciskais, ne kristīgais la-

bums, ko tie veic. Viņiem pietrūkst kontemplācijas. Tās pietrūka Martai. 

Viņa bija drosmīga, vienmēr gāja uz priekšu, visu ņēma savās rokās, bet 
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viņai pietrūka miera, jo viņa neprata pavadīt laiku Kunga priekšā.” 

 Turpretī Marija nodevās kontemplācijai, kas gan nenozīmēja "neko 

nedarīt" – turpināja Pāvests. Viņa uzlūkoja Kungu, jo Kungs aizkustināja 

viņas sirdi, un tieši no turienes, no Kunga, viņa smēlās iedvesmu saviem 

turpmākajiem darbiem. Tā ir svētā Benedikta regula: "Ora et labora", kas 

nozīmē, "lūdzies un strādā". Saskaņā ar šo regulu dzīvo klauzūras mūki 

un mūķenes. Viņi nepavada visu dienu, raugoties debesīs. Viņi lūdzas un 

strādā. To apliecina arī apustulis Pāvils. Kad Dievs viņu izvēlēja, viņš 

negāja tūlīt sprediķot, bet vispirms nodevās lūgšanai, tas ir, Jēzus Kristus 

noslēpuma kontemplācijai (sal. Gal 1, 13-24). 

 “Viss, ko Pāvils darīja, tika veikts šajā kontemplācijas garā. Caur 

viņa sirdi runāja pats Kungs, jo viņš bija iemīlējies Kungā. Lūk, lai mēs 

nekļūdītos, atslēgas vārds ir: "iemīlēties".” 

 Lai saprastu, kurā pusē atrodamies – vai neesam iekrituši pārāk 

abstraktas 'kontemplācijas' galējībā, vai arī, vai neesam pārāk aizņemti 

un noskrējušies, mums vajadzētu uzdot sev jautājumu: 'Vai esmu iemīlē-

jies Kungā? Vai esmu drošs, ka Viņš mani ir izvēlējis? Vai varbūt esmu 

ne šāds, ne tāds kristietis, kurš kaut ko dara, bet neieliek tanī savu sirdi 

un neprot atrast laiku kontemplācijai?' Kristieša ceļš ir kontemplācijas un 

kalpošanas ceļš – uzsvēra Francisks, kā piemēru minot vīra un sievas 

attiecības. 

 “Kad vīrs atgriežas mājās no darba, sieva viņu sagaida. Sieva, 

kura ir patiesi iemīlējusies savā vīrā, nevis liek viņam apsēsties un pati 

turpina skriet un darīt mājas darbus, bet labprāt izmanto laiku, lai pabū-

tu kopā ar savu vīru.” 

 Lūk, arī mēs esam aicināti vispirms veltīt laiku Kungam, lai varētu 

labāk kalpot saviem līdzcilvēkiem. Cik laika dienā es pavadu Kunga 

priekšā, kontemplējot Viņa noslēpumu? Kā es strādāju? Vai es daudz 

strādāju, lai bēgtu no realitātes, vai arī strādāju saskaņā ar savu ticību? 

Vai mans darbs ir kalpošana, kā to māca Evaņģēlijs? – šos jautājumus 

aicināja pārdomāt pāvests Francisks, uzrunājot Vatikāna viesu nama ka-

pelā sapulcējušos ticīgos. 

Jānis Evertovskis 
https://www.vaticannews.va/lv 
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Svētā Mise 
 / fragments no grāmatas Izglābiet mūs no šejienes, 

Marija Simma un Nikijs Elcs / 

 Ko nabaga dvēseles tev prasa visvairāk? 
Svēto Misi. Un visbiežāk ar piebildi, lai tā arī tiktu apmeklēta, kā arī Ro-
žukroņa lūgšanu, Krusta ceļa lūgšanu un citas.  
 Tu teici ka tām no mums vajag Mises. Kāpēc tieši Mises, nevis kaut 

ko citu? 
Tas ir tāpēc, ka ikkatrā Svētajā Misē tiek bezasiņu veidā atjaunots Jēzus 
upuris pie Krusta – Viņa ciešanas un nāve. Katrā Misē Viņš lūdzas par 
mums un ar mums un upurē sevi Tēvam par katru no mums. Tēvs Pio, 
kurš bieži izdzīvoja Kristus ciešanas Mises svinēšanas laikā, ir teicis, ka 
pasaule varētu drīzāk pastāvēt bez saules, nekā bez Svētās Mises. Šim iz-
teikumam, kurš, kā es uzskatu, ir pravietisks, vajadzētu mums likt aizdo-
māties. Ejot uz Misi, mēs vienojamies ar Jēzu, lai glābtu pasauli no iznīcī-
bas, un, ejot pie Jēzus, mēs glābjam paši sevi. Svētā Mise ir vislielākā no 
visām lūgšanām, lielāka par jebkuru notikumu pasaulē, tajā pašā laikā arī 
ļoti noslēpumaina un maza, un pazemīga. Ielūdzot uz Svēto Misi nabaga 
dvēseles, mēs palīdzam tām neskaitāmos veidos, kurus mēs spēsim ap-
tvert vienīgi Debesīs, kur mēs visi būsim kopā ar Jēzu. 
 Vai katra Svētā  Mise par dvēselēm šķīstītavā, kurā mēs piedalāmies 

vai kuru svinam, palīdz tām vienādā veidā?  
Nē. Tas, cik daudz tā palīdz dvēselei, par kuru tiek svinēta Mise, atkarīgs 
no tā, vai šis cilvēks dzīves laikā bija kā kristietis un vai savā dzīvē mīlēja 
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Svēto Misi. Tomēr arī tad, ja šis cilvēks dzīves laikā nebija kristietis un 
tādēļ nevarēja neko zināt par to, Svētās Mises apmeklējums viņa dvēse-
les nodomā palīdz ļoti daudz. 
 Vai Mise, kuru mēs apmeklējam, vai kura tiek celebrēta kāda dzīva 

cilvēka nodomā, palīdz viņam tikpat daudz, cik nabaga dvēselēm? 
Mises apmeklējums vai tās celebrēšana dzīva cilvēka nodomā palīdz vi-
ņam daudz vairāk, nekā darot to vēlāk. 
 Kāpēc? 
Jo šeit mēs arvien varam saņemt žēlastības, bet tā vairs nav, ja mēs atro-
damies šķīstītavā. Un šeit starp mums Svētā Mise palīdz ļoti daudz, pa-
sargājot personu, par kuru tiek lūgts, no jebkādām briesmām. 

 Vai pēc tavām domām cilvēki šodien pietiekoši daudz svin un ap-
meklē Svētās Mises par saviem mirušajiem piederīgajiem un drau-
giem, kuri, ļoti iespējams, ir šķīstītavā? 

Nē, nepavisam ne, un tāpēc mana apustulāta centrā ir lūgt cilvēkus darīt 
to daudz vairāk, nekā viņi to dara pašlaik. Krietni vairāk Mišu būtu ne-
pieciešams gan svinēt, gan apmeklēt viņu nodomā. To vajadzētu darīt 
regulāri - viņu vārda dienā, dzimšanas dienā, laulību gadadienā un nāves 
gadadienā. Kā arī tad, ja kāds ievēro, ka regulāri aizdomājas par kādu no 
mirušajiem – tam vienmēr ir iemesls, un, to ievērojot, vajadzētu nekavē-
joties attiecīgi rīkoties. Mums jādara viss, ko mēs varam darīt, aizgājēju 
labā, un Svētās Mises upurēšana viņu nodomā būtu vislielākā dāvana, 
kādu mēs varam viņiem sniegt. 

Liturģiskais kalendārs 

 

1.novembris, cetur tdiena – Visi Svētie, obligāti svinamie lielie svētki. 

Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00 (procesija pēc sv. Mises). 

 2.novembris, piektdiena – visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena. Sv. 

Mises: 8:00, 11:00 un 18:00 (sēru procesija mirušo piemiņai pēc Sv. 

Mises). 

1. - 8. novembris – Lūgšanu nedēļa par mirušajiem. 
  

Atlaidas par mirušajiem:  

1. un 2. novembrī var  iegūt pilnīgas atlaidas, kuras dr īkst upurēt 

tikai par mirušajiem, dievbijīgi apmeklējot baznīcu un tur noskaitot Kun-

ga lūgšanu „Tēvs mūsu” un „Es ticu”.  
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Laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) var iegūt pilnīgas atlaidas, 

kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem, ja dievbijīgi apmeklē kapsētu un 

lūdzas par mirušajiem. Pārējās gada dienās par lūgšanu kapsētā var iegūt 

daļējas atlaidas.  

 Lai saņemtu atlaidas:  

- jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī, proti, bez grēka; sevī ir jāuzmo-

dina pilnīga atteikšanās no grēka, arī no ikdienišķā (tātad arī no atkarī-

bām), svarīga iekšējā nostāja;  

- ja nepieciešams, jāpieiet pie Grēksūdzes sakramenta;  

- jāpieņem Svētā Komūnija;  

- jāpalūdzas Pāvesta nodomā (tādā nodomā, kādu konkrētajam mēne-

sim noteicis Svētais Tēvs) vismaz Tēvs mūsu un Esi sveicināta.  

- Ar vienu Grēksūdzes sakramentu pietiek, lai saņemtu vairākas atlaidas, 

toties Svētā Komūnija un lūgšana Pāvesta nodomā ir nepieciešama kat-

rai dienai atsevišķi.  

3. novembrī, sestdien,  plkst. 11.00 mūsu draudzē būs Diakonāta 

svētības, kuras pieņems mūsu br. kapucīns Jānis Savickis. Mūsu 

draudzi apmeklēs Rīgas diecēzes gans arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. 

  9. novembris, piektdiena – Laterāna Bazilikas iesvētīšanas gadadie-

na, svētki. Sv. Mises plkst. 8:00 un 18:00.  

15. novembris, cetur tdiena - Sv. Alberta Lielā - draudzes aizbildņa 

svētki.  

Sv. Mises plkst. 8.00; 11:00 un 18.00. Sakarā ar  draudzes aizbildņa 

svinībām ticīgie var saņemt atlaidas, esot žēlastības stāvoklī vai ejot pie 

labas grēksūdzes, pieņemot Sv. Komūniju un pēc tam palūdzoties Pāves-

ta nodomā (tādā nodomā, kādu konkrētajam mēnesim noteicis Svētais 

Tēvs) vismaz Tēvs mūsu un Esi sveicināta.  

18. novembris, svētdiena – Latvijas valsts 100 gadu pastāvēšanas gada-

diena. 

 Sv. Mises kā svētdienā. 

 25. novembris, svētdiena – Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Vispasaules 

Karaļa, lielie svētki. 

Sv. Mises kā svētdienā. 

 30. novembris, piektdiena – sv. apustulis Andrejs, svētki. Sv. Mises 
plkst. 8:00 un 18:00.  
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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. Misēm  plkst. 9:00, 11:00, 
13:00 līdz 17:00  

 
Katra mēneša pirmajā piektdienā:  
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00  un 
no 17:00 līdz  18:00 

Baznīca atvērta:  
 
Darbadienās:   
7:00 – 9:00 un 16:30 – 18:45  
Sestdienās:  
7:00 – 9:00 un 16:30 – 18:00 
Svētdienās: 6:30 – 19:00 
Obligāti svinamo Baznīcas svētku 
dienās (darbadienās):  
7:00 – 12:30 un 16:30 – 19:00 

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) 
 
Obligāti svinamajos Baznīcas svēt-
kos: 
8:00 LV 
11:00 (Summa) LV 
18:00 LV 

Draudzes kontaktinformācija: 

Adrese:  
Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002 
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76 

e-pasts: draudzes_kanceleja@inbox.lv 

Draudzes mājas lapa: 
www.albertadraudze.lv  

Draudzes kancelejas darba laiks:  
no pirmdienas līdz ceturtdienai: 
 9:00 - 12:00 un 14:00 - 17:00 
piektdienās: 13:00 - 17:00 
Sestdienās, svētdienās un obligāti 
svinamo  Baznīcas svētku dienās: 
slēgta 
 

Prāvests:  
Krišjānis Dambergs OFMCap,  
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com 
tālr.: 2 677 56 79 


