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Sv. apustuļa Pāvila konversija

Miers Jums!
Janvāra un februāra mēnesis Baznīcas dzīvē var šķist kā
laiks starp Kristus Piedzimšanas svētkiem un Lielo gavēni. Šogad
to varēsim izjust īpaši skaidri, jo Pelnu Trešdiena būs 26. februārī.
Tomēr šim laikam ir sava nozīme un ritms, kas atgādina par svarīgiem jautājumiem kristīgajā dzīvē. Baznīca šajos nepilnos divos
mēnešos mums kā ikkatru gadu ir sagatavojusi svarīgus notikumus,
kas var padziļināt mūsu ticības dzīvi. Janvārī pāvests Francisks aicina mūs lūgties par evaņģelizāciju, lai pasaulē izplatās miers caur

kristiešiem un visiem labas gribas cilvēkiem, bet februārī - par
migrantiem un noziedzīgas cilvēku tirdzniecības upuriem.
Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību (no 18. līdz
25.janvārim) ir šī laika centrālais notikums, kurš vainagosies ar sv.
apustuļa Pāvila konversijas jeb atgriešanās svētkiem 25. janvārī.
Tas, kas mums jāpaņem no šiem svētkiem un notikuma, ir apustuļa
Pāvila dzīves radikāla maiņa pēc tikšanās ar Jēzu ceļā uz Damasku.
Iepriekš viņš bija kristiešu vajātājs, bet tagad - dedzīgs Evaņģēlija
sludinātājs. Šis notikums bija Pāvilam tik svarīgs, ka viņš visu savu
dzīvi uzlūkoja saistībā ar šo tikšanos. Tas bija jauns atskaites
punkts viņa dzīvē!
Baznīcas liturģija mums piedāvā sv. Blazija dienu ar sveču
svētīšanu, kurā priesteris svēta ticīgos ar vārdiem: “Lai Dievs ar
svētā bīskapa un mocekļa Blazija aizbildniecību sargā tevi no kakla
slimības un ikvienas citas kaites. Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā”. Sv. Agates dienā tr adicionāli tiek svētīta maize, ūdens
un sāls. Lūgšanā pār maizi izskan vārdi: “lai ar [sv. Agates] aizbildniecību mēs, daloties šajā maizē, esam cits citam labi un ar visiem cilvēkiem dzīvojam saskaņā”. 11. februārī, Lurdas Dievmātes dienā, visi, kas ir vecuma nespēkā un ilgstoši slimo, ir aicināti pieņemt Slimnieku sakramentu.
Kā redzam, Baznīca šajos divos mēnešos caur dažādiem svētkiem, notikumiem un zīmēm mūs aicina lūgt no Kunga dziedināšanu savai miesai, garam un attiecībām un mudina uz vienotību un
izlīgšanu savā starpā. Kādi varētu būt mūsu konkrētie soļi? Pirmkārt jau lūgšana. Iespējams, Alfas kurss, kuru mūsu draudzē uzsākam 26. janvārī plkst. 13:00. Tas var ētu būtu labs solis, lai savā
dzīvē ieraudzītu kādu jaunu perspektīvu. Īpaši tas attiecas uz tiem
mūsu tuviniekiem un draugiem, kas meklē savai dzīvei jēgu.
br. Jānis Savickis OFMCap
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Adorācija ir mīlestības žests, kas izmaina dzīvi

Ticība nav skaistu doktrīnu kopums, bet ir attiecības ar dzīvu Personu, kuru varam mīlēt. Un to mēs apzināmies, pateicoties
adorācijai jeb Dieva pielūgsmei – sacīja pāvests Kunga Parādīšanās
svētku Svētās Mises homīlijā. Euharistijas svinības notika Svētā
Pētera bazilikā. To laikā Francisks skaidroja, ko nozīmē adorēt, un
parādīja, ka adorācijai kristieša dzīvē ir ļoti svarīga nozīme. Adorēt
nozīmē pievērsties būtiskajam – cita starpā viņš uzsvēra.
Kunga Parādīšanās svētki, ko katru gadu svinam 6. janvārī, tiek
saukti arī par Triju ķēniņu jeb Zvaigznes dienu. Trīs Austrumu gudrie,
sekodami zvaigznei, ierodas Betlēmē pie Bērna Jēzus. Evaņģēlijā (sal.
Mt 2, 1-12) lasām, ka viņi sāk ar savu nodomu atklāšanu: "Mēs redzējām
Viņa zvaigzni un atnācām Viņu pielūgt" (2, 2). Pāvests norādīja, ka
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adorācija bija viņu ceļa gala mērķis. Ja mēs pazaudējam adorācijas izjūtu,
mēs pazaudējam kristīgās dzīves virzienu – viņš piebilda. Kristīgā dzīve ir
ceļš pie Kunga, nevis pie sevis. Evaņģēlijs mūs pasargā no šī riska, proti,
no pagriešanās savā virzienā, stāstot ne tikai par Gudrajiem, bet arī citām
personām, kas neprot adorēt.
Pirmais šāds cilvēks ir ķēniņš Hērods, kurš gan lieto vārdu "adorēt",
bet to dara ar viltu. Īstenībā, Hērods adorēja tikai sevi un tādēļ gribēja ar
viltu atbrīvoties no Bērna. Ko mēs no tā varam mācīties? Mēs varam mācīties to, ka tad, kad cilvēks nepielūdz Dievu, sāk pielūgt savu "es" –
skaidroja Francisks. Ja kristīgajā dzīvē nav vietas adorācijai, tad tā var
kļūt par smalku veidu kā apliecināt pašam sevi un savu bravūru. Tas ir nopietns risks. Tas nozīmē izmantot Dievu tā vietā, lai Viņam kalpotu.
Evaņģēlijā lasām ne tikai par Hērodu, bet arī citiem, kuri nespēj
adorēt. Tie ir augstie priesteri un Rakstu zinātāji. Viņi precīzi norāda Hērodam vietu, kur Mesijam jāpiedzimst, zina, kur doties, bet paši neiet. Arī
no tā varam kaut ko mācīties, un proti: Kristīgajā dzīvē nepietiek tikai ar
zināšanām. Ja mēs neiziesim no sevis, nesatiksim Dievu, nepielūgsim Viņu, tad tā arī Viņu neiepazīsim. Teoloģija un pastorālā darba efektivitāte
maz kam līdzēs vai nekam nelīdzēs, ja nelocīsim ceļus.
“Kad mēs adorējam, tad apzināmies, ka ticību nevar aprobežot ar
skaistu doktrīnu kopumu, bet ka [ticība] ir attiecības ar dzīvu Personu, ko
jāmīl. Un Jēzu varam iepazīt, esot aci pret aci ar Viņu. Adorējot, mēs atklājam, ka kristīgā dzīve ir mīlestības piedzīvojums ar Dievu, kur nepietiek ar skaistām idejām, bet ir jāierāda Viņam pirmā vieta, kā to dara cilvēks, kurš ir iemīlējies. Tādai jābūt arī Baznīcai, tas ir, Viņa ir iemīlēju4

sies sava līgavaiņa Jēzus pielūdzēja.”
Homīlijas turpinājumā pāvests aicināja ticīgos, iesākot gadu, atklāt
adorāciju kā ticības prasību. Adorēt nozīmē atbrīvoties no vislielākās verdzības, kas ir sevis verdzība – viņš skaidroja. Adorēt nozīmē centrālo vietu ierādīt Kungam, lai vairs necentrētos paši uz sevi. Tas nozīmē ierādīt
lietām pareizo kārtību, pirmo vietu atdodot Dievam. Adorēt nozīmē Dieva
plānus stādīt augstāk par savu laiku un savām tiesībām. Adorēt nozīmē
justies piederīgam Dievam, uzrunāt Viņu uz "Tu", atdot Viņam savu dzīvi
un ļaut Viņam ienākt mūsu dzīvē. Tas nozīmē ļaut nonākt pār pasauli Viņa
mierinājumam. Adorēt nozīmē atklāt, ka, lai lūgtos, pietiek pateikt: "Mans
Kungs un mans Dievs" (Jņ 20, 28) un ļaut izpausties Viņa maigumam.
Adorēt nozīmē iziet pretī Jēzum, nevis izvirzot Viņam virkni prasību, bet griežoties pie Viņa ar vienu vienīgu lūgumu – būt kopā ar Viņu.
Adorēt nozīmē atklāt, ka prieks un miers pieaug līdz ar slavēšanu un
pateicību.

Fran-

cisks uzsvēra, ka,
adorējot, mēs atļaujam Jēzum sevi
dziedināt un izmainīt. Adorējot,
mēs dodam Kungam iespēju pārveidot mūs ar savu mīlestību, izgaismot

mūsu
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tumsu, dot mums spēku vājumā un drosmi pārbaudījumos. Adorēt nozīmē
pievērsties būtiskajam. Tas ir sevis atindēšanas no daudzām nevajadzīgām
lietām ceļš – no atkarībām, kas padara nejūtīgu sirdi un saindē prātu.
“Patiešām, adorējot, mēs iemācāmies atmest visu, ko nevajag adorēt – naudas dievu, patēriņa dievu, baudu dievu, panākumu dievu, savu
es, ko esam padarījuši par dievu.”
Adorēt nozīmē kļūt maziem, līdzinoties Visaugstajam, lai Viņa
priekšā saprastu, ka dzīves lielums pastāv nevis tanī, kas mums pieder, bet
mīlestībā. Adorēt nozīmē atklāt, ka mēs esam cits cita brāļi un māsas mīlestības noslēpuma priekšā; tas nozīmē smelt tuvumā esošajā Dievā drosmi tuvināt citus. Adorēt nozīmē apklust dievišķā Vārda priekšā, lai iemācītos teikt vārdus, kas nevis ievaino, bet mierina.
Adorācija ir mīlestības žests, kas izmaina dzīvi – uzsvēra pāvests.
Adorēt nozīmē rīkoties tā, kā rīkojās Gudrie – nest Kungam zeltu, lai apliecinātu, ka nav nekā dārgāka par Viņu, dāvāt Viņam vīraku, lai pateiktu,
ka tikai kopā ar Viņu mūsu dzīve paceļas uz augšu, un pasniegt Viņam
mirres, ar kurām tika svaidītas ievainotās miesas, lai apsolītu Jēzum sniegt
palīdzību savam tuvākajam, kurš ir atstumts un cieš, jo tur ir Viņš pats.
Noslēgumā Svētais tēvs aicināja katru no mums uzdot sev jautājumu: "Vai es esmu kristietis adorētājs?" Viņš atzina, ka daudzi kristieši, kuri lūdzas, tomēr neprot adorēt. Pāvests mudināja mūs katru dienu atrast
laiku Kunga pielūgsmei. Adorējot, mēs atklāsim sava ceļa virzienu un, kā
Austrumu gudrie, piedzīvosim "lielu prieku" (Mt 2, 10).
Jānis Evertovskis – Vatikāns
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Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu draudze ielūdz uz
Alfa kursu
26. janvārī plkst. 13:00 mūsu draudzē sāksies jauns Alfa
kurss. Tas notiks jaunajās telpās Zemaišu ielā 2, 1. stāvā.
26. janvārī notiks prezentācijas lekcija, kurā tiks izstāstīts, kā noritēs un kas gaidāms šajā kursā. Tas ir domāts katram draudzes loceklim un kādam, kuru jūs pazīstat, bet kurš vēl nepazīst ticību. Tā
kā tikšanās laikā ir iekļauta maltīte, lūdzam pieteikties: Gita, tālr.
nr.: 25158664 vai rakstot uz e-pastu: alfakursi@gmail.com.

Vairāk informācijas lasot mūsu mājaslapu:
http://albertadraudze.lv/alfa-kurss/

Liturģiskais kalendārs
No 18.janvāra līdz 25.janvārim: lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.
Var saņemt pilnas atlaidas tie, kuri piedalīsies lūgšanās visu nedēļu.
25.janvāris, sestdiena – sv. apustuļa Pāvila konversija, svētki. Sv.
Mises plkst.:8:00 un 17:00 (svētdienas sv. Mise).
2.februāris, svētdiena -– Kunga prezentācija, svētki. Sv. Mises kā
svētdienās. Konsekrēto personu diena. Tiks pasvētītas sveces.
3.februāris, pir mdiena - Sv. Blazija, bīskapa un mocekļa, piemiņas
diena. Svētības pr et kakla slimībām. Svētās Mises: 8:00 un 18:00.
5.februāris, tr ešdiena – Svētās Agates, jaunavas un mocekles, piemiņas diena. Šajā dienā maizes un ūdens pasvētīšana svētās Agates
godam. Svētās Mises: 8:00 un 18:00.
11.februāris, otr diena – Vissv. Jaunava Marija - Lurdas Dievmāte,
piemiņas diena. Aicinu pieņemt slimnieku sakr amentu visus,
kas ir vecuma nespēkā un ilgstoši slimo. (prāvests)
Sv. Mises plkst. 8:00 un 18:00.
26.februāris – Pelnu trešdiena. Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00 un
18:00. Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
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

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 svētkos:
8:00 LV
11:00 (Summa) LV
18:00 LV(sestdienās 17:00)

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 svinamo 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 !
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