
   

 

 

 2019. gada oktobris * Nr.107 

Miers Jums! 
 

       Pāvests Francisks šī gada 

oktobra mēnesi ir pasludinājis 

par Ārkārtējo Misionāro mēne-

si (http://www.october2019.va) 

ar tēmu “Kristīti un sūtīti: Kris-

tus Baznīcas misija pasaulē”. 

Mēs esam aicināti šī mēneša 

laikā pārdomāt četras kristīgās 

misiju dimensijas: 1) Kādas ir 

manas personiskās attiecības ar 

Jēzu Kristu, kurš dzīvo savā 

Baznīcā; 2) svēto misionāru 

liecības no visas pasaules; 3) 

missio ad gentes (pasludināt 

Kristu tiem, kuri Viņu nepa-

zīst) formācija - cilvēcīgā, garī-

gā, bibliskā, teoloģiskā un ka-

tehētiskā; 4) misionārā labdarība. Šie punkti var palīdzēt izvērtēt, kāda ir 

katra ticīgā pieeja savam misonārajam aicinājumam. Arī pāvesta lūgšanu 

nodoms šim mēnesim ir par to, lai Svētā Gara dvesma rada jaunu misio-

nāro “pavasari” Baznīcā. Šim lūgšanu nodomam esam aicināti pievieno-

ties! 

         Mēs savas draudzes ietvaros arī varam pārdomāt, kāda ir mūsu mi-

sionārā darbība; vai mums ir kādas idejas vai vēlmes kaut ko uzsākt vai 

http://www.october2019.va/
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mainīt? Pāvests uzsver, ka “Vienmēr ir nepieciešams atjaunot lietas: at-

jaunot sirdi, atjaunot darbus, atjaunot organizācijas, jo, pretējā gadījumā, 

visi nonāksim muzejā". Piemēram, domājot par mūsu draudzes 

“Caritas”, varam arī pievērst uzmanību pāvesta pārdomām par to, lai 

Baznīcas misionāro organizāciju darbs nepārvēršas tikai par materiālās 

palīdzības sniegšanu: “Nebaidieties no jauninājumiem, kas nāk no krustā 

sistā un augšāmcēlušā Kunga”. Francisks norāda uz nepieciešamību pār-

kvalificēt centienus, kas tiek veltīti materiālās palīdzības vākšanai un iz-

dalīšanai, lai sirdsapziņa un misionārā atbildība veidotu daļu no visas 

Dieva tautas ikdienas dzīves. Vai mūsu draudzes “Caritas” varētu arī kļūt 

vairāk par platformu, kurā tiktu “dalīta” cilvēciskā klātbūtne un laiks 

tiem, kas jūtas pamesti, vientuļi un sludināts Jēzus Kristus, ne tikai izda-

lītas pārtikas pakas.  

        Lai atpazīto to, ko Kungs vēlas no mūsu draudzes un katra no 

mums, mums vajag pulcēties, stāstīt, aicināt vienam otru, lai atpazītu, 

kāda ir Dieva griba mūsu dzīvēs. Vēstījumā šim mēnesim pāvests raksta: 

“Iemīlējušies cilvēki nekad nepaliek nekustīgi: viņi tiek izrauti no sevis; 

viņi piesaistās un piesaista citus; viņi atdod sevi citiem un veido dzīvību 

dodošas attiecības. Ciktāl tas attiecas uz Dieva mīlestību, neviens nav 

bezjēdzīgs vai nenozīmīgs. Katram no mums ir misija pasaulē, jo katrs 

no mums ir Dieva mīlestības auglis.” 

        Savā pārdomu ceļā varam arī lūgt svēto, kuru piemiņas dienas svi-

nam pašā oktobra sākumā: mūsu sv. sargeņģeļi, sv. Terēze no Bērna Jē-

zus, sv. Asīzes Francisks, kā arī Jaunavas Marijas - Rožukroņa Karalie-

nes aizbildniecību. Pāvests arī aicina raudzīties uz Dievmātes piemēru: 

“Marija, iedama pie Elizabetes, nedarīja to kā tāda, kas izrāda personīgu 

žestu, kā misionāre. Viņa gāja kā tā Kunga kalpone, kuru nesa savā klē-

pī. Par sevi viņa neteica neko, viņa nesa Dēlu un slavēja Dievu. Tiesa, 

bija kāda vērā ņemama lieta: viņa gāja steigšus. Viņa mums māca šo uz-

ticīgo steigu, šo steigas garīgumu. Tas ir uzticības un pielūgsmes garī-

gums. Viņa nespēlēja galveno lomu, bet bija kalpone Tam, kurš misijā ir 

vienīgais un galvenais. Lai mums palīdz šis tēls!” 

br. Jānis  
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 Otrdienas, 11. jūnija, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests runāja 

par nesavtību attiecībās ar Dievu, aicinot mūs plašāk atvērt savu sir-

di, lai saņemtu Viņa žēlastību, un garīgajā dzīvē neiekrist "maksas" 

loģikas slazdos. 

Runājot par nesavtību attiecībās ar Dievu, nevar neminēt ne-

savtību arī attiecībās ar līdzcilvēkiem. Šī nesavtība izpaužas gan kal-

pošanā, gan liecības sniegšanā. Komentējot šai dienai veltīto Evaņ-

ģēlija fragmentu par apustuļu misiju (sal. Mt 10, 7-13), Francisks 

norādīja, ka kristietis nedrīkst stāvēt uz vietas. Kristīgā dzīve ir ne-

mitīgs ceļš. Tā ir kalpošana. Jēzus aicina: "Ejiet un sludiniet, sacīda-

mi: Debesu valstība ir tuvu! Dziediniet slimos, augšāmceliet miru-

šos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus". 

 Kristīgā dzīve ir paredzēta kalpošanai. Skumji, ja kristieši at-

griešanās sākumā vai tad, kad ir tikko sākuši apzināties sevi par kris-
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tiešiem, kalpo un ir atvērti kalpošanai Dieva tautai, bet vēlāk sāk to 

izmantot. Tādā veidā Dieva tautai tiek nodarīts liels ļaunums. Aicinā-

jums ir domāts "kalpošanai", nevis izmantošanai. 

Uzrunas turpinājumā Svētais tēvs atgādināja, ka kristīgā dzīve ir 

"nesavtīga dzīve". Jau minētajā Evaņģēlija fragmentā tiek izteikta 

pestīšanas pati būtība: "Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet". 

Pestīšanu nopirkt nevar, tā mums ir dota par velti – sacīja pāvests. 

Dievs mūs atpestī par velti. Viņš neliek mums maksāt. Un kā Dievs 

ir darījis mums, tā arī mums pienākas darīt citiem. Francisks atzina, 

ka šī Dieva nesavtība ir viena no skaistākajām lietām. Kungam ir tik 

daudz dāvanu, ko mums dāvināt! Viņš no mums prasa tikai vienu 

lietu, tas ir, lai mēs atvērtu savu sirdi. Kad mēs lūdzamies "Tēvs 

mūsu" lūgšanu, mēs atveram savu sirdi. Mēs izlūdzam šo nesavtību. 

Nevar runāt par attiecībām ar Dievu, nerunājot par šo nesavtību. Ār-

pus tās, attiecības vispār nepastāv. 

Šajā sakarā pāvests piebilda kādu ļoti praktisku lietu. Dažreiz, kad 

mums ir vajadzīga kāda žēlastība vai kāda garīga lieta, mēs sakām: 

"Tagad es gavēšu, gandarīšu, noskaitīšu to vai citu novennu…" Tas 

viss ir labi, bet esiet uzmanīgi – brīdināja Svētais tēvs. "Tas viss nav 

dēļ tā, lai "samaksātu" par žēlastību, ko lūdzam, vai lai "nopirktu" 

žēlastību. Tas ir dēļ tā, lai tu atvērtu savu sirdi žēlastības saņemša-

nai. Žēlastība tiek dota par velti." 

Dievs visus savus labumus dāvā mums par velti – turpināja Fran-

cisks. Problēma ir tā, ka mūsu sirds aizveras, ka tā sašaurinās un 

vairs nespēj saņemt mīlestības daudzumu, kas mums tiek dota par 

velti. Ar Dievu nevajag tirgoties! Mēs ne vien par velti saņemam, 

bet arī esam aicināti par velti dot. Pāvests norādīja, ka tas īpaši attie-

cas uz Baznīcas ganiem. 

Jānis Evertovskis – Vatikāns 

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

https://www.vaticannews.va/lv/
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Svētdienas skolas nodarbības 
  
  

Sākot ar 22. septembri svētdienās plkst. 12.15 - draudzes mājā 

Jauniešiem no 13 līdz 17 gadiem  notiks sagatavošanās 

kurss  Iestiprināšanas sakramenta pieņemšanai. Pieteikties pie 

br. Jāņa tel.: 20011275. 

*** 

Svētdienas skola bērniem no 7 gadu vecuma. Sākums 29. sep-

tembrī plkst. 16.30 - Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2). Bērnus ap-

mācām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. 

Kopīgi gatavojamies Sakramentu (Pirmā Komūnija, Grēksūdze) sa-

ņemšanai. Pirmajā nodarbībā jābūt arī vecākiem! 

Turpmāk nodarbības svētdienās 16:30–18:00. Katras nodarbības no-

slēgumā kopīga Sv. Mise - plkst. 18.00! Informācijai tel. nr.: 

29435428 Sandra 

*** 
 Svētdienas skola bērniem, kas jau pieņem Vissvētāko Sakramentu 

(2.gads). Tikšanās notiks Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2). Ko-

pīgi gatavojamies Iestiprināšanas Sakramenta saņemšanai. 

Nodarbības 2 reizes mēnesi, katru otro svētdienu 12.15 – 13:30. 

Pieteikties: tālr. 26787734 Rita 

*** 

Draudzes aktivitātes  
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Krievu valodas grupiņa: 

Воскресная школа на русском языке – 13:00!  

28315717 (Нина) 

*** 

KATEHĒZES pieaugušajiem  

Sākot no 07.10.2019. katru pirmdienu un ceturtdienu plkst. 

19:30 Romas katoļu Sv. Alberta baznīcas draudzes namā Lie-

pājas ielā 38. Sīkāku informāciju var uzzināt pie prāvesta K. 

Damberga, tel.: 26775679, vai katehētu grupas vadītāja Ser-

geja, tel.: 29212806. 

*** 

     

   5.oktobrī  pēc r īta  Sv. Mises - TALKA (baznīcas un teritorijas 

sakopšana, dekorēšana, kā arī dārzeņu mizošana). 

   6.oktobrī – Pateicības Sv. Mise, mielošanās ar ķirbju zupu baznī-

cas dārzā. 

                                           Informācija pa tālr. 26160413 (Inese). 
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1. oktobris, otrdiena – sv. Terēze no Bērna Jēzus, jaunava  
un Baznīcas doktore, piemiņas diena.  

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

 2. oktobris, trešdiena – sv. Sargeņģeļi, piemiņas diena.  

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

 4. oktobris, piektdiena – sv. Francisks no Asīzes 
(franciskāņu ordenim - lielie svētki)  

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

 7. oktobris, pirmdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas, 
Rožukroņa karalienes, piemiņas diena. 

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

15. oktobris, otrdiena – sv. Terēze no Avilas, jaunava un 
Baznīcas doktore, piemiņas diena.  

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

18. oktobris, piektdiena – sv. evaņģēlists Lūkass, svētki.                      

Svētās Mises: plkst. 8:00 un 18:00. 

 28. oktobris, pirmdiena – sv. apustuļi Sīmanis un Jūda, 

svētki.                       

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

Rožukroņa lūgšana 
  

 Oktobra mēnesī Rožukroni mūsu baznīcā kopīgi lūgsimies 

pēc vakara Sv. Mises no pirmdienas līdz piektdienai. 

  

 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 !  

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) 

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 

  

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. 
  


