
   

 

 
2020. gada Kristus Augšāmcelšanās svētku 

laikaposms* Nr. 112  

Kristus augšāmcēlies! 
Lieldienu naktī mēs dzirdam apustuļa Pāvila vār-

dus: “Vai jūs nezināt, ka mēs visi, kas esam kristīti 

Jēzū Kristū, esam kristīti Viņa nāvē?” (Rom 6,3). Sv. 

Pāvila vēstuli romiešiem var nosaukt par rokasgrāmatu 

kristiešiem, kuri saskārās ar savu cilvēcisko vājumu un 

bija pakļauti pasaules ietekmēm. Viņi bija atklājuši, ka 
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Kristus nāves un augšāmcelšanās noslēpums ir labākā 

un vienīgā atbilde uz eksistences jautājumiem, izaicinā-

jumiem, drāmām un nezināmo. Kristus cieta mūsu dēļ 

tāpēc, lai iekļautu mūs savā uzvarā pār grēku un nāvi. 

Līdzīgi kā visas Izraēla paaudzes ik gadu atminas 

Pashas svētkos savu izceļošanu no Ēģiptes verdzības, 

tā kristieši ir aicināti svinēt savu Pashu - kristības, pāreju 

no grēka un baiļu nebrīves stāvokļa Dieva bērnu brīvībā. 

Kad kristietis ir aicināts atcerēties savas kristības, tas 

nenozīmē atcerēties tikai laiku un vietu, vai arī krustve-

cākus un priesteri, kas kristīja, bet tas ir arī laiks, kad var 

pateikt, kas es esmu; esmu miris grēkam un tagad dzī-

voju jaunu dzīvi Jēzū Kristū. Atcerēties savas kristības 

nozīmē atcerēties, kam es piederu. Tā ir iespēja uzdot 

sev nopietnus jautājumus, kāds Kunga māceklis es 

esmu? Īpaši šajās krīzes nedēļās, kad atklājas “daudzu 

siržu domas” (Lk 2,35) un brīžam arī dīvaini uzskati un 

to maisījumi. Bieži tam nav sakara ar Bībeli, Baznīcas 

mācību, paklausību un kristīgo garīgumu.  

Iemesli tam varētu būt daudzi. Piemēram, individu-

ālisms viltīgā veidā ienāk mūsu dzīvēs. Varam pat nepa-

manīt, ka uzskatām sevi par pašpietiekamiem un mums 

tas pat patīk, jo nekas nav jāmaina, viss it kā ir savās 

vietās. Arī savu ticības dzīvi un garīgumu tā varam vei-

dot. Apustulim Pāvilam un Romas kristiešiem tas liktos 

nejēdzīgi un smieklīgi. Katrs pieder kaut kam; katrs kal-

po vai vergo kādam – sev, cilvēkiem vai lietām. Pirms 

kristībām mēs bijām grēka vergi, savu plānu un sava 

“es” vergi, labprāt radījām savas personiskās reliģijas. 

Pēc kristībām mēs esam miruši grēkam, savām vīzijām 
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Tu atgriez man dzīvi atpakaļ 

Pārdomas II Lieldienām  
 
Tu atgriez man dzīvi atpakaļ. Tu dāvā man brīvī-

bu. Tu dāvā man laimi, kas ir mīlestība. Tu atgriez ma-
nai sirdij prieku. Pēc lielas tumsas, cik gan liela ir 
gaisma! 

Šodien kopā ar sievietēm tuvojos kapam, kurā tika 
nolikta Tava Miesa pēc krustā sišanas. Tu ienāci manā 
sirdī tur, kur šķita, ka viss ir miris un neauglīgs. Tur, kur 
līdz šim neviena nebija. Šodien akmens no kapa tika at-
velts. Zeme notrīcēja un akmens tika atstumts. Sardze 
neko nevarēja izdarīt. Pateicoties Tev, šajās mirušajās 
vietās ienāca gaisma. Dzīvība. Manī ir prieks. Tāds ne-
drošs. Jo manī ir bailes. Vai tas ir iespējams? Vai tas no-
zīmē, ka varu dzīvot ar pilnu mēru? Tā uz maksimumu? 
Vai tas nozīmē, ka nāves ērkšķis tika izrauts, ka tajā, kas 
ir sāpīgs un grūts, vairs nav postošā spēka, un Tavas žē-
lastības spēks ved uz attīstību un dzīvību? Priecājos, bet 
arī baidos. Šis prieks ir tik nedrošs. Tomēr eju, uzticoties 
tam. 

un dzīvojam Jēzū Kristū, Viņa Mistiskajā Miesā, Baznīcā. 

Kad kristietis kalpo Dievam, viņš ir patiesi brīvs. Kad mēs 

esam grēka kalpi, grēka sekas ir izolācija no brāļiem un 

māsām Kristū, tiesāšana, skaudība u.t.t., tās valda mū-

sos, mēs neesam brīvi. Tāpēc Jēzus atgādina mums par 

nemitīgu atgriešanās procesu, atvērtību uz Viņa Vārdu, 

aicina katru dienu ņemt savu krustu un sekot Viņam. 
Novēlu Jums priecīgu šo Kristus Augšāmcelšanās laiku, 

br. Jānis 
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Man esot ceļā, pēkšņi manu acu priekšā nostājies 
Tu, Jēzu. Nesen redzēju, kā Tu gāji krusta ceļu, kā tiki 
piesists pie krusta, un kā uz tā miri mokās. Beidzot Tevi 
guldīja kapā. Jēzu, Tu esi! Dzīvais Jēzu! Nokrītu pie Ta-
vām kājām, vēloties šajā intīmajā žestā atdot manas sirds 
prieku, slavējot Tavu godību, Tavu mīlestības spēku, kurš 
nepazīst  nāvi. Jēzu! Jēzu! Jēzu! Vēlos stipri piekļauties 
pie Tevis un palikt pielūgsmē, sakot Tev tikai vienu vārdu: 
mīlu. Un nemitīgi izteikt Tavu vārdu, mans Kungs un 
mans Pestītāj! 

Tu atgriez man dzīvi atpakaļ. Tu dāvā man brīvību. 
Tu dāvā man laimi, kas ir mīlestība. Tu atgriez manai sir-
dij prieku. Pēc lielas tumsas, cik gan liela gaisma! Pēc 
dziļu skumju tumsas, cik gan liels ir prieks! Ja kāds pie-
dzīvo nāvi un pamirumu savā dzīvē, cik gan lielā mērā 
piedzīvo dzīvības prieku, tās pulsu, atsvaidzinoša vēja 
brāzmu uz sejas. Ak Jēzu, mans Jēzu… Jēzu, kas mani 
sveicini ar atvērtām rokām! Jēzu, kurš apņem mani ar sa-
vām plaukstām, uz kurām ir naglu rētu zīmes. Tad tās bija 
asiņojošas, šodien pārvērstas godībā. Jēzu… Būdama 
priekā ar Tevi…, es vēlos iegremdēties pielūgsmē…
priecīgā Magnificat… 

Kad mēs tā esam, Tu man saki, lai eju pie maniem 
brāļiem un māsām un aiznesu viņiem šo prieka vēsti par 
Tavu Augšāmcelšanos. Lai viņu sirds skumjas pārvēršu 
priekā. Lai arī viņi satiek Tevi, kas esi Augšāmcēlies, ik-
dienas Galilejā. 

Savā dzīves ceļā satikšu arī tos, kas netic un nevē-
las ticēt, ka esi augšāmcēlies. Viņu sirdis ir aizvērtas uz 
Tavu gaismu. Kas tāds ir viņu sirdīs, ka tā notiek? Kāds 
tam ir iemesls? Viņi saka Tev: “nē” un citiem saka, lai slu-
dina pret-vēsti. Lai runā, ka tie ir meli. Manā sirdī brīžiem 
arī var dzirdēt viņu balsis. Jēzu, es Tevi lūdzu, liec, lai es 
nenoticētu viņu meliem. Lai es klausu Tavai balsij. Un vēl 
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 vairāk, lai ar savu dzīvi sludinu Tavu Augšāmcelšanos. 
Lai arī viņi ieraudzītu un ieticētu, ka Tu Esi! Jo Tev ir mū-
žīgās dzīves vārdi. Kopā ar Tevi nekas nebeidzas, bet 
viss sākas. Pie kā lai mēs ejam? Kopā ar Tevi mana dzī-
ve atplaukst. Un neskatoties uz to, kādus noslēpumus iz-
dzīvoju: priecīgos, sāpīgos, gaismas vai godības, Tu dzī-
vo! Tu Esi! Tu mīli! Un saki – nāc! Seko Man un ieraudzīsi 
daudz vairāk nekā to, ko Es paveicu staigājot pa zemi, 
daudz vairāk nekā Manis veiktās dziedināšanas un pie-
celšanas no miroņiem. Un saņemsi simtkārt vairāk nekā 
vari iedomāties, nekā tev liekas, ka zaudē, visu atstājot 
Manis dēļ. Neuztraucies par daudz, atceries, ko Esmu tev 
darījis. Atceries, lai tu spētu priecāties par to, ko saņem 
no Manis katru dienu un lai grūtos brīžos neļautos šau-
bām, tikai būtu ar Mani vienmēr un visur. Jo Es tik ļoti tevi 
iemīlēju… Jā – tevi, tieši tevi. Tādu, kāds tu esi. 

“Gavilējiet Kungam visas zemes;  Kalpojiet Kun-
gam ar prieku!   Ejiet Viņa Vaiga priekšā ar gavilēm! 
Alleluja, alleluja!” (Ps 99) 

Doris ISO  
http://bosko.pl/wiara/Ty-przywracasz-mi-zycie.html 

                                                                 no poļu valodas tulkoja Marika 
  

  

http://bosko.pl/wiara/Ty-przywracasz-mi-zycie.html
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Aicinām gan privātpersonas, gan firmas at-

balstīt mūsu draudzes baznīcu ar ziedoju-

miem. 

 Ziedot var ar pārskaitījumu uz šādiem 

kontiem:  

Saņēmējs:  

RĪGAS SVĒTĀ ALBERTA ROMAS KATOĻU 
DRAUDZE 
Saņēmēja reģ. Nr.: 90000083961  
Banka: Luminor Bank.  
Konta Nr.: LV04RIKO0002013041712  
vai 
Banka: "Swedbank".  
Konta Nr.: LV82HABA0551014809665  
Mērķis: Ziedojums baznīcas remontam. Ziedojums 
draudzei. 
Saņemot nodokļu atlaidi var norādīt mērķi: Ziedojums 
sabiedriskā labuma darbībai.  
 
Ja vēlaties, lai priesteris draudzē nosvinētu svēto 
Misi jūsu nodomā, tad rakstiet:   

br.krisjanis2@gmail.com,  
zvaniet: (m.Marika) 27074676;  
(pr.Krišjānis) 26775679;  
(diakons Jānis) 20011275.  

Prāvests Krišjānis Dambergs 

mailto:br.krisjanis2@gmail.com
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Liturģiskais kalendārs 
 

13. aprīlis, Lieldienu oktāvas pirmdiena, Sv. Mises: plkst. 

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

19. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv. Mises: 8:00 

(PL) 9:00, 11:00, 13:00 (KR)  un 18:00. 

25. aprīlis, sestdiena – Sv. evaņģēlists Marks, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 17:00 (svētdienas sv. Mise). 

29. aprīlis, trešdiena – Sv. Katrīna no Sjēnas, jaunava, Baz-

nīcas doktore un Eiropas aizbildne, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

3. maijs, Labā Gana svētdiena. Sv. Mises: 8:00 (PL), 9:00, 

11:00, 13:00 (KR) un 18:00. 

14. maijs, cetur tdiena – Sv. apustulis Matejs, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

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

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

31. maijs, svētdiena – Svētā Gara nosūtīšana, lieli svētki. Sv. 

Mises: 8:00 (PL), 9:00, 11:00, 13:00 (KR) un 18:00. Noslē-

dzas Lieldienu laiks. 

1. jūnijs, pirmdiena – Vissvētākā Jaunava Marija, Baznīcas 

Māte, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 
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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: 

  

Pašlaik nenotiek! 
  

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  


