
   

 

 
2019. gada Kristus Augšāmcelšanās svētku 

laikaposms* Nr. 103 

Dārgie brāļi un māsas 
Kristū!  

Priecīgas Lieldienas! 
 
 Lai mūs uzrunā pā-
vesta Franciska vārdi, 
ko viņš teica Kunga 
Augšāmcelšanās svēt-
dienā: 
 «Kristus ir dzīvs! 

Viņš ir mūsu cerība, un 

brīnišķīgā veidā Viņš ie-

nes jaunību mūsu pa-

saulē. Viss, kam Viņš 

pieskaras, kļūst jauns, 

un piepildās ar dzīvību. 

Tāpēc pirmie vārdi, ku-

rus veltu katram jaunie-

tim un katram kristietim, ir šādi: Viņš ir dzīvs un vēlas, 

lai arī tu dzīvotu! Viņš ir tevī, Viņš ir ar tevi, un nekad ne-

atstās tevi. Cik tālu tu vari attālināties, tev vienmēr bla-

kus ir Augšāmcēlušais, kas tevi aicina un gaida, lai tu vi-

su sāktu no jauna. Kad tu jūties vecs skumju, aizvainoju-

mu, baiļu, šaubu vai neveiksmju dēļ, Viņš ir ar tevi un 
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dāvā tev spēkus un cerību» (Christus vivit, 1-2). 

Tālāk Svētais tēvs sacīja, ka  šī vēsts ir adresēta 

katram cilvēkam un visai pasaulei un ka patiesās Lieldie-

nas ir arī jaunas pasaules, brīvas no grēka un nāves ver-

dzības, sākums.  

Novēlu mūsu draudzei un visiem ticīgajiem, lai baznīcas 

Gana vēsts -  ,,Kristus ir dzīvs!'' arī šodien atskan mūsu 

ausīs!  

pr. Krišjānis 

 “Šodien un visu šo nedēļu turpinās Jēzus augšāmcel-

šanās Lieldienu prieks,” teica pāvests, otrajās Lieldienās 

uzrunājot ticīgos, kas bija ieradušies uz lūgšanu “Debesu 

Karaliene, priecājies!”  

 Pāvests atgādināja, ka Lieldienu vigīlijā atkal atbalso-

jās eņģeļu vārdi blakus tukšajam Kristus kapam. Sievie-

tēm, kas bija atnākušas pie kapa nākamajā dienā pēc sa-

bata, eņģeļi teica: “Kāpēc meklējat dzīvo starp miruša-

jiem? Viņa šeit nav, Viņš ir augšāmcēlies” (Lk 24, 5-6). 

“Kristus augšāmcelšanās ir viens no pārsteidzošākajiem 

notikumiem cilvēces vēsturē,” teica pāvests. “Tas skaidri 

parāda Dieva mīlestības uzvaru pār grēku un nāvi, un dāvā 

mūsu dzīves cerībai pamatu stingru kā klints. Tas, kas cil-

vēka prātam nebija iedomājams, bija noticis – “Jēzus no 

Nācaretes... Dievs Viņu bija uzmodinājis, atbrīvojot no mi-

rušo valsts ciešanām” (sal. Apd 2, 22-24).” 

 Lieldienu pirmdienā liturģija ar svētā Mateja Evaņģēli-

ju ved mūs pie Jēzus tukšā kapa. Sievietes, baiļu un reizē 

Būt par augšāmcēlušā Jēzus sludinātājiem 
un lieciniekiem  
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prieka pilnas, steigšus iet paziņot par notikušo mācekļiem, 

un tai brīdī Jēzus nostājas viņu priekšā. Sievietes apskāva 

Viņa kājas un Viņu pielūdza. Jēzus no viņu sirdīm padzen 

bailes un iedrošina tās vēl vairāk pasludināt brāļiem to, 

kas noticis. 

 Pāvests vērsa uzmanību uz to, ka visos Evaņģēlijos ir 

izcelta sieviešu loma. Marija no Magdalas un citas, kā Jē-

zus augšāmcelšanās pirmās liecinieces. Vīrieši bija nobiju-

šies un ieslēgušies Pēdējo vakariņu namā. Pēteris un Jānis, 

aizskrienot pie kapa, konstatē, ka tas ir tukšs, taču aug-

šāmcēlušos Jēzu pirmās satika sievietes, un viņas pirmās 

pasludināja, ka Jēzus ir dzīvs. 

 Pāvests uzsvēra, ka šodien Jēzus vēršas arī pie mums 

ar tiem pašiem vārdiem, ar kuriem Viņš vērsās pie sievie-

tēm: “Nebaidieties, ejiet un sludiniet...” Francisks atzīmē-

ja, ka pēc Lieldienu triduum ritiem, kas ir likuši no jauna 

dzīvot līdzi mūsu Kunga nāves un augšāmcelšanās noslē-

pumam, šoreiz, ar ticības acīm kontemplējam Viņu aug-

šāmcēlušos un dzīvu. Arī mēs esam aicināti uz personīgu 



4  

 

tikšanos ar Viņu un kļūt par Viņa sludinātājiem un liecinie-

kiem. 

 Pāvests aicināja šajās dienās atkārtot seno Lieldienu 

sekvenci: “Kristus, mana cerība, ir augšāmcēlies!” Viņā arī 

mēs esam augšāmcēlušies, pārejot no nāves uz dzīvību, 

no grēka verdzības uz mīlestības brīvību. Svētais tēvs pa-

mudināja ļaut sevi sasniegt Lieldienu mierinošajai vēstij un 

apņemt sevi Viņa godības pilnajai gaismai, kas izklīdina 

baiļu un skumju tumsību. Augšāmcēlies Jēzus iet mums 

blakām. Viņš parādās tiem, kas Viņu piesauc un mīl – 

pirmkārt, lūgšanā, bet arī vienkāršos prieka brīžos, kas 

tiek dzīvoti ar ticību un pateicību. Mēs varam sajust Viņa 

klātbūtni arī izrādot sirsnību citam pret citu, citu pieņemot, 

draudzībā, dabas kontemplācijā. Pāvests novēlēja, lai šī 

svētku diena, kurā pierasts mazliet atpūsties un vēlēt labu, 

palīdz piedzīvot Jēzus klātbūtni. 

 Francisks aicināja lūgt Jaunavai Marijai, lai viņa palīdz 

pilnām riekšavām smelt mieru, kas ir Augšāmcēlušā Jēzus 

dāvana, lai ar to varētu dalīties ar brāļiem, jo īpaši tiem, 

kam visvairāk ir vajadzīgs mierinājums un cerība. 

Inese Šteinerte – Vatikāns 
      https://www.vaticannews.va/lv  

Pāvests: mums ir jāpiedod citiem  

 Uzrunājot 24. aprīlī Svētā Pētera laukumā uz trešdie-

nas vispārējo audienci sapulcējušos aptuveni 50 tk. ticīgo, 

pāvests uzstājīgi aicināja piedot un atgādināja, ka dzīvē 

ne visu var panākt ar taisnību un tiesu. Lai apturētu ļau-

numu, jāmīl – viņš uzsvēra. Šoreiz katehēzes mācībā tika 

aplūkots "Tēvs mūsu" piektais lūgums: "Kā arī mēs piedo-

dam saviem parādniekiem". 

https://www.vaticannews.va/lv
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  Francisks norādīja, ka spēja 

piedot ir viena no vislielākajām 

vērtībām, ko esam saņēmuši. Mēs 

esam aicināti piedot tāpat kā Dievs 

mums ir piedevis. Ja ļaunums ne-

tiek apturēts, tad tas izplatās aiz-

vien tālāk un var nožņaugt visu 

pasauli. Lai to apturētu, nepietiek 

ar taisnību, bet ir vajadzīga mīles-

tība, ir jāiet tālāk par "dots pret 

dotu". Atriebības likumam "aci pret 

aci, zobu pret zobu" Jēzus stāda 

pretī mīlestības likumu: "Es tev atdaru ar to, ko Dievs ir 

darījis manā labā". Ja mēs nejūtamies spējīgi citiem pie-

dot, tad mēs varam lūgt, lai Kungs mums dod šo žēlastību 

– skaidroja pāvests. 

 Dievs dod katram kristietim žēlastību rakstīt labā vēs-

tures lappuses savu brāļu dzīves grāmatā – īpaši to cilvēku 

dzīvē, kuri ir izdarījuši kaut ko nepatīkamu un ir kļūdīju-

šies. Pietiek viena vārda, apskāviena, smaida, lai mēs no-

dotu citiem to, ko esam saņēmuši kā vislielāko dārgumu. 

Kas ir šis mūsu vislielākais dārgums? Piedošana. Mums ir 

jāmāk piedot arī citiem. 

 Svētais tēvs kārtējo reizi atgādināja, uzsverot, ka 

Dievs mūs mīl daudz vairāk nekā mēs Viņu mīlam. Lai kā 

mēs censtos, mums vienmēr būs kaut kas, par ko lūgt pie-

došanu. Pietiek padomāt par nolaidībā pavadītām dienām 

vai brīžiem, kuros ļāvām savu sirdi pārņemt sarūgtināju-

mam. Tās nav retas parādības. Līdz ar to mums ir iemesls 
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atkārtot: "Piedod mums mūsu parādus". Ar šo lūgumu va-

rēja arī pietikt, bet Jēzus ar to neaprobežojās un pievieno-

ja tam otro daļu: "Kā arī mēs piedodam saviem parādnie-

kiem". Mēs esam aicināti lūgties, lai Kungs mums piedod 

mūsu parādus, mūsu grēkus kā mēs piedodam saviem 

līdzcilvēkiem, draugiem vai kaimiņiem. Vertikālajām labvē-

lības attiecībām no Dieva puses ir jāizpaužas jaunās attie-

cībās ar brāļiem – piebilda Francisks. Pāvests atgādināja, 

ka nereti var dzirdēt cilvēkus sakām, ka nekad nepiedos 

tai vai citai personai. 

 Vai es esmu spējīgs piedot? Vai es piedodu citiem? "Ja 

tu nespēj, tad lūdz, lai Kungs dod tev spēku to izdarīt", 

mudināja Francisks. "Kungs, palīdzi man piedot!" 

Jānis Evertovskis – Vatikāns 

https://www.vaticannews.va/lv  

https://www.vaticannews.va/lv
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Liturģiskais kalendārs 
 

3. maijs, piektdiena – Sv. apustuļi Filips un Jēkabs, svētki. 

Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 

12. maijs, Labā Gana svētdiena. Sv. Mises: 8:00 (poļu val.), 

9:00, 11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem, bēr-

niem un ģimenēm). 

14. maijs, otrdiena – Sv. apustulis Matejs, svētki. Sv. Mises: 

8:00 un 18:00. 

30. maijs, cetur tdiena – Kunga Debeskāpšana, lieli svētki. 

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

9. jūnijs, 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 Liel-

dienu laiks. 

 

 
Maija mēnesī dievkalpojumi  

  
Vissvētākās Jaunavas Marijas godam notiks: 

no pirmdienas līdz piektdienai – pēc vakara Sv. 
Mises - plkst. 18:00,  

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

svētdienās – pēc Sv. Mises plkst. 9:00. 
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Baznīca atvērta:  
  

Darbadienās:   
7:00 – 9:00 un 17:00 – 18:45 
  

sestdienās:  
7:00 – 9:00 un 16:00 – 18:00 
  

svētdienās:  
6:30 – 15:00 un 17:00 – 19:00 
 
obligāti svinamo Baznīcas svētku 
dienās (darbadienās):  
7:00 – 12:00 un 17:00 – 19:00 
Sestdienās: 
7:00 – 12:00 un 16:00 – 18:00 

Vissvētākā Sakramenta adorācija: 

  
Svētdienās: 
Pēc Sv. Misēm:  

plkst. 10:00 - 11:00; 12:00 – 13:00 un 

13:45 - 15:00   

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

  

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 (sestdienās 17:00) 

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 trešdienai no plkst.  
9:00 līdz 13:00  
ceturtdienās un piektdienās no plkst. 
13:00 līdz 17:00 
Svētdienās, valsts un obligāti svina-
mo  Baznīcas svētku dienās: slēgta. 
  

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 !  

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI  


