
   

 

Sv. Alberta 

draudzes ziņas 

2019. gada jūnijs* Nr. 104 

 Slavēts Kristus! 
  

 Jūnija mēnesī mēs svi-

nam dažādus svētkus, sākot 

ar Svētā Gara nosūtīšanu līdz 

pat apustuļu Pētera un Pāvila 

lielajiem svētkiem. Bet starp 

šiem notikumiem pieminam 

Jāņa Kristītāja dzimšanas 

svētkus. Un varbūt šo svētku 

būtība var paiet mums secen, 

jo iekrīt 24. jūnijā. Svētā Jā-

ņa Kristītāja dzimšanas diena 

ir, pirmkārt, Kunga Jēzus 

Kristus pravieša dzimšana. 

Ar kādu tad notikumu saistī-

jās Jāņa Kristītāja piedzimša-

na? Šo notikumu varētu no-

saukt ar senu vārdu par  Be-

nedictus dziedājumu (no latīņu valodas - laimīgs, priecīgs). Šodie-

nas vārdiem runājot, par laimīgo un priecīgo Zaharija dziedājumu. 

Tad, kad  Zaharijs bija uzrakstījis, kā nosaukt viņa dēlu, jo bija 

mēms: Viņa vārds ir Jānis. Visi radinieki ļoti brīnījās (sal. Lk 1, 

63). Vēl tālāk  lasām, ka kaimiņus pārņēma bailes, jo Zahariju pie-
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pildīja Svētais Gars (Svēto Garu, protams, neviens no kaimiņiem 

nezināja) un viņš sāka pravietot: “Un tevi, bērniņ, sauks par Vis-

augstākā pravieti, jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot Viņam 

ceļu, lai dotu pestīšanas atziņu Viņa ļaudīm to grēku piedošanai! 

( Lk 1, 76-77).  Jānis Kristītājs jau no mātes miesām kļūst par izre-

dzētu lielu pravieti, kas sagatavo mūsu Kungam ceļu. Vai tas nav 

pārsteidzoši, kā darbojas Dievs! Viņš negrib uzbāzties pat ar sa-

viem vislabākajiem plāniem attiecībā uz manu un katra mūsu dzīvi. 

Kungs sūta praviešus, vēstnešus un šodienas kristītājus, kas sagata-

vo Viņa atnākšanai ceļu caur pestīšanas pazīšanu. Iepazīt Dieva 

gribu, tas nozīmē iepazīt to, ko Viņš, pirmkārt, ir izdarījis mūsu 

labā, to pieņemt un sadzirdēt.  

 Lai šajā laikā Svētais Gars kā Dieva maigais instruments ie-

dvesmo mūs sagatavot Kunga atnākšanas ceļu!  

pr. Krišjānis 

Svētais Gars māca un vada Baznīcu 

 Baznīca ir aicināta darboties kā svētceļojoša, Svētā Gara spēka 

un gaismas stiprināta un apgaismota ticīgo kopiena. Gars visu dara 

jaunu, teica pāvests. 

Uzrunā pirms lūgšanas «Regina Coeli» Francisks norādīja, ka Baz-

nīca ir nevis statiska realitāte, bet Svētā Gara vadīta kopiena, kas 

vienmēr iet uz priekšu. Gars palīdz tai pilnībā saprast Jēzus mācību. 

Pāvests aicināja atvērt sirdis Svētā Gara žēlastībai, kas no dienas 

dienā māca mūs Evaņģēlija loģiku. 

Skaidrojot Lieldienu laika sestajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija 

fragmentu, kurā Jēzus neilgi pirms savām ciešanām saviem mācek-

ļiem apsola, ka viņi nepaliks vieni, Francisks uzsvēra, ka Evaņģēlija 

sludināšanas ad gentes misijā vienmēr ir klātesošs Svētais Gars. Sa-
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vas dzīves laikā Jē-

zus līdz galam īste-

noja Dieva Atklās-

mi, tas ir, Viņš at-

klāja visu, ko Tēvs 

gribēja pateikt cilvē-

cei. Svētā Gara uz-

devums ir atgādināt, 

palīdzēt dziļāk apzi-

nāties un īstenot Jē-

zus mācību dzīvē. 

“Tā ir arī Baznīcas misija, kas tiek īstenota caur konkrētu dzīves 

stilu, kura raksturīgās iezīmes ir ticība Kungam, Dieva Vārda ievē-

rošana, paklausība Svētajam Garam, kas nemitīgi dara dzīvu un 

klātesošu Augšāmcēlušos, Viņa miera pieņemšana un liecības caur 

atvērtību un tikšanos ar otru cilvēku sniegšana. Baznīca nevar būt 

tāda, kurā nav attīstības. Tai ir jācenšas atbrīvoties no pasaulīgā 

gara, kādu rada mūsu uzskati, mūsu stratēģijas, mūsu izvirzītie 

mērķi, kas ļoti bieži traucē iet pa ticības ceļu, un tai ir jābūt uzticī-

gai Kunga Vārdam.” 

Francisks uzsvēra, ka tieši šādā veidā Svētais Gars vada Baznīcu, 

lai atmirdzētu tās patiesā, skaistā un vienmēr jaunā seja, kādu vēlas 

Kristus. Šodien Viņš aicina mūs atvērt sirdis Svētā Gara dāvanām 

un ļaut sevi vadīt pa vēstures ceļiem. Viņš no dienas dienā mūs mā-

ca Evaņģēlija loģiku – viesmīlīgas mīlestības loģiku, atgādinot 

mums visu, ko Kungs bija teicis, sacīja pāvests.  

Silvija Krivteža - Vatikāns  

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

       

https://www.vaticannews.va/lv/
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Kā lasīt Svētos rakstus: 5 soļi 

Īpaši populāra kristīgajā pasaulē ir Dieva Vārda lasīšanas un apceres me-
tode, ko 12.gadsimtā izstrādāja kartuziešu mūks Gvigo II. Patiesībā viņam 
izdevies koncentrētā veidā apkopot Bībeles lasīšanas tradīciju, kas Baznī-
cā eksistējusi vairāku gadsimtu garumā. 

1. solis: Lectio 

Pāvests Benedikts XVI raksta: "Jāsāk ar... teksta lasīšanu (lectio), kas 
izraisa tieksmi saprast tā autentisko saturu: "Par ko vēstī Bībeles teksts 
pats par sevi?" Savādāk pastāv risks, ka teksts kļūs par aizbildinājumu, jo 
cilvēks nekad neizies ārpus savām domām." („Verbum Domini”) Šajā 
posmā pats svarīgākais ir saprast, par ko stāsta Rakstu fragments. Tas no-
zīmē, ka katrs vārds jācenšas saprast citu vārdu kontekstā. Veicot šo uz-
devumu, nepieciešama lasītāja intelektuālā aktivitāte.  

2. solis. Meditatio 

Vēlāk tas, ko esi iepazinis caur prātu, jāiepazīst arī caur sirdi. Benedikts 
XVI raksta: "Tad iestājas apcere (meditatio), kurā mēs uzstādām sev jau-
tājumu: "Ko Bībeles teksts saka mums?" Šeit katram cilvēkam atsevišķi, 
kā arī kopienai, jākonfrontējas ar tekstu. Jo runa nav par vārdu apceri, 
kas tika izteikti pagātnē, bet gan par esošo brīdi." Šajā posmā mēs iepa-
zīstam Rakstus ar sirdi, lai tie paliktu mūsos. Tad arī pastāv iespēja aplū-
kot savas domas, vārdus un darbus Dieva Vārda kontekstā.  

3. solis. Oratio 

Dieva Vārda konfrontēšana ar mūsu dzīvi pamudina uz lūgšanu. „Tad 
nonākam līdz lūgšanas posmam (oratio), kas paredz jautājumu: „Ko mēs 
sakām Kungam, atbildot uz Viņa Vārdu?” Lūgšana kā lūgums, aizbildnie-
cība, pateicība un pagodināšana ir pirmais veids, kā Vārds mūs mai-
na,” skaidro Benedikts XVI. Līdz šim esi klausījies, ko Dievs saka tev, 
bet tagad ir laiks pašam vērsties pie Dieva. Ja esi sapratis Vārdu savā sir-
dī, „izlej” to Dieva priekšā, lai pārietu pie nākamā soļa.  

4. solis. Contemplatio 

"Beidzot „lectio divina” noved pie kontemplācijas (contemplatio), kuras 
laikā pieņemam Dieva skatienu vērtējot realitāti kā dāvanu un uzdodam 
jautājumu: „Kādu prāta, sirds un dzīves atgriešanos sagaida no mums 
Kungs?”" Šis posms ir līdzīgs meditācijai, taču, ja meditācijas laikā tu esi 
aktīvs konfrontējot Vārdu ar savu dzīvi, tad tagad tu drīksti kļūt pasīvs un 
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ļaut, lai pats Dievs tevi konfrontē 
ar savu Vārdu. Lūdz no Dieva šo 
dāvanu, un, pateicoties tavai neat-
laidībai lasot un apcerot Rakstus, 
Dievs noteikti tev ļaus ieiet kon-
templācijā.  

5.solis. Actio 

Atceries, ka jau tajā pašā mirklī 
tev ir iespēja rīkoties, realizējot 
sirdī pieņemto Dieva Vārdu 
dzīvē. Pāvests to skaidro šādi: „Der atcerēties, ka „lectio divina” savā di-
namikā nebeidzas, kamēr neizraisa rīcību (actio), kas ļauj padarīt ticīgā 
dzīvi par mīlestības dāvanu citiem.” Satikšanās ar Dieva Vārdu palīdz 
cilvēkam piedzīvot iekšējas pārmaiņas, kuru auglis vienmēr ir mīlestības 
dāvāšana citiem cilvēkiem.  

Sākumā var likties, ka dažādas pieejas Dieva Vārda lasīšanai ir pārāk 
komplicētas, tomēr atceries, ka praksē viss ir vienkāršāk, jo šīs tikšanās 
vada pats Dievs. Viņš pakāpeniski ļauj tev ieiet aizvien dziļākā tuvībā ar 
savu Vārdu.  

Atceries, ka galvenais ir būt atvērtam Dieva iniciatīvai, jo šādas lūgšanas 
laikā pirmā vieta jādod Dievam. Vienīgā aktivitāte, ko Kungs no tevis 
prasa, ir ticība, jeb spēja pieņemt Viņa žēlastību. Lai tas būtu iespējams, 
jāspēj apstāties ikdienas steigā un jāieklausās tajā, ko Dievs tev saka caur 
Svētiem Rakstiem. Arī pati „lectio divina” nav nekas cits, ka Dieva žē-
lastības pieņemšana caur ticību, kas rada attiecīgus augļus tavās domās, 
vārdos un darbos.  

Neaizmirsti, ka pats Dievs ielūdz tevi uz tikšanos ar Viņa Vārdu. Caur šo 
Vārdu viss ir ticis radīts, bet vēlāk Tas tika atklāts cilvēkiem kā Iemieso-
tais Vārds Jēzus Kristus personā. Šis Vārds vēlas katru mirkli darboties 
caur Svēto Garu. Tādēļ, atverot Svētos Rakstus, lūdz Svētajam Garam, lai 
Vārds varētu izpausties tavā prātā, sirdī un dzīvē. Svētais Gars darīs tevi 
spējīgu saprast to, ko lasi. Tad Viņš pamudinās tavu gribu rīcībai, un vē-
lāk Dieva Vārds izpaudīsies arī tavos darbos. Atceries, ka tas nav cilvēka 
vārds, bet gan spēkpilnais Dieva Vārds. Pateicoties šim Vārdam eksistē 
gan tu, gan viss, kas tev apkārt, jo „Dievs sacīja... un tā tapa." (Rad 1, 9-
11). 

Tulkoja Marks Jermaks 
 Avots: 5 najważniejszych etapów czytania Pisma, deon.pl 

http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/slowo-boze/art,75,5-najwazniejszych-etapow-czytania-pisma.html
http://deon.pl/
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KAPUSVĒTKI  RĪGAS SV. ALBERTA 
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ:  

  

 

Svētceļojums Rīga - Aglona 2019 
 

Šogad svētceļojums uz Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā no Sv. Alberta 

baznīcas notiks  no 3.- 15.augustam. 
 
Moto:  “Redzi, es ielieku Savus vārdus tavā mutē” 
           (Jer 1, 9). 
Pieteikšanās (un informācija) līdz 28.jūlijam pa tālruni 
26160413 (Inese) vai, 
rakstot uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com. 
Obligāta grupas tikšanās paredzēta svētdien, 28.jūlijā, 
plkst. 16.00 draudzes mājā. 
Dalības maksa 60 eiro. 
Nepilngadīgie (līdz 18 gadu vecumam) var doties ceļā 
tikai kopā ar vecākiem vai pieaugušo aizbildni. 

22. jūnijs 

sestdiena 

plkst. 12.00 Piņķu kapos 

 6. jūlijs, 

sestdiena 

plkst. 12.00 Mārupes kapos 

  
  plkst. 14.00 Jaunmārupes Mazcenu 

kapos 

  
20. jūlijs, 

sestdiena 

plkst. 12.00 Pleskodāles kapos 

  

27. jūlijs, 

sestdiena 

plkst. 12.00 Ziepniekkalna kapos 
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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 Lieldienu laiks. 

  
10. jūnijs, pirmdiena -  Vissvētākās Jaunavas Marijas, Baznīcas 

Mātes, svētki. Sv. Mises: plkst. 8:00 un 18:00.   
 
13. jūnijs, cetur tdiena – Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Augstā 

Priestera,    svētki. Sv. Mises: plkst. 8:00 un 18:00. 
  
16. jūnijs, svētdiena – Vissvētās Trīsvienības lieli svētki. Sv. 

Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00, 11:00, 13:00 (krievu val.) un 
18:00 (jauniešiem, bērniem un ģimenēm).  

 
20. jūnijs, cetur tdiena – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis, obli-

gāti svinami lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00 (ar 
procesiju).   

 
24. jūnijs, pirmdiena – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, lieli svētki.  
      Sv. Mises: plkst. 8:00 un 18:00. 
 
 28. jūnijs, piektdiena -  Vissvētā Jēzus Sirds, lieli svētki.  

 Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00 un 18:00.  
 
 29. jūnijs, sestdiena – Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, obligāti svi-

nami lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 17:00. 
  

  

Jūnija mēnesī litānija Vissvētās Jēzus Sirds godam: 
  

 darbdienās – pēc Sv. Mises plkst. 18:00,  

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

bet svētdienās – pēc Sv. Mises plkst. 9:00.  
  

Liturģiskais kalendārs 
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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 !  

 

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. 
  


