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Brāļi un māsas Kristū!

Slavēts Kristus!

Noslēdzoties Lieldienu laika posmam pāvests Francisks
mums visiem atgādina, kas ir Svētā Gara darbs: ,,Svētais Gars ir
uguns, kas sadedzina grēkus un rada vīriešus un sievietes par jaunām radībām. Viņš ir mīlestības uguns, ar kuru mācekļi varēs
"aizdedzināt" pasauli; tās maigās mīlestības, kas priekšroku dod
mazajiem, nabadzīgajiem, atstumtajiem... Vasarsvētki atjauno apziņu, ka mūsos mājo Svētā Gara dzīvinošā klātbūtne. Viņš dāvā

mums drosmi iziet no savu "pēdējo vakariņu namu" augstajiem
mūriem, neiekrist mierīgas dzīves vilinājumos un neieslēgties sterilos paradumos.” Tā dažos vārdos var pateikt, kas ir arī mūsu uzdevums un aicinājums. Varu pajautāt: Vai esmu Svētā Gara aizdedzināts cilvēks, kas nebaidās nest citiem piedošanas vēsti, ko dāvāja
Kungs Jēzus? Tālāk: Vai šī vēsts jau ir ticībā iesakņojusies manī un
pārtop par prieka un mīlestības pieskārienu, kuru nevaru paslēpt
savos privātajos kambaros? Ja redzu, ka manī Svētā Gara uguns ir
vāja, tad lūdzu, lai pats Kungs pieskaras man, manām darba attiecībām, manai ģimenei, draugiem un tiem, kas tādi nav. Lūdzu, lai
Kungs savā mīlestībā sūta Svēto Garu Baznīcai, tās kalpiem, visiem atbildīgajiem, cietējiem, vientuļajiem un atstātajiem un lai atjauno mūsu zemes vaigu!
Novēlu, lai šis vasaras un atpūtas laiks ļauj jums smelt spēkus jūsu ikdienas uzdevumu kārtošanai un brīvajā laikā meklēt sadraudzību ar tuvākajiem un ar Dievu!
Pr. Krišjānis

Pāvests: Lai Svētais Gars apgaismo mūsu soļus!
Lieldienu laika sestās svētdienas pusdienlaikā pāvests Francisks aicināja ticīgos vienoties lūgšanā "Debesu Karaliene". Pirms
tās Svētais tēvs teica uzrunu. Viņš uzsvēra, ka mīlestība pret Jēzu
neaprobežojas ar sentimentālām sajūtām, bet ir saistīta ar baušļu ievērošanu.
Francisks skaidroja, ka šai svētdienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā (sal. Jņ 14,15-21) ir ietverti divi svarīgi vēstījumi: baušļu ievēroša2

na un Svētā Gara apsolījums. Mīlestība pret Jēzu ir saistīta
ar baušļu ievērošanu. Savā atvadu runā Viņš saka: «Ja jūs mani
mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus» un «kam ir mani baušļi un
kas tos pilda, tas mani mīl». Jēzus aicina mīlēt Viņu, bet paskaidro, ka šī mīlestība neaprobežojas ar sentimentālām jūtām.
Nē, tā pieprasa no mums gatavību veikt ceļu, tas ir, pildīt Tēva gribu. Tas
ir savstarpējas mīlestības bauslis, ko mums ir devis pats Jēzus: «Kā es
jūs mīlēju, tā arī jūs cits citu mīlējiet!» (Jņ 13,34). Viņš neteica: "Mīliet
mani, kā es jūs mīlēju", bet gan "mīliet cits citu, kā es jūs mīlēju". Jēzus
mūs mīl, neprasot no mums atbildēt ar to pašu, bet vēlas, lai Viņa nesavtīgā mīlestība kļūtu par konkrētu dzīves veidu mūsu starpā: tāda ir
Viņa griba, atgādināja Francisks.
Lai palīdzētu mācekļiem iet pa šo ceļu, Jēzus apsola, ka Viņš lūgs
savu Tēvu atsūtīt "citu Paraclito" (16), tas ir, Iepriecinātāju un Aizstāvi,
kas ieņems Viņa vietu un dāvās tiem gudrību klausīties un drosmi ievērot
Viņa vārdus. Tas ir Svētais Gars – Dieva mīlestības dāvana, kas nonāk
kristieša sirdī.
Pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās Viņa mīlestība tiek dāvāta
tiem, kas tic Viņam un ir kristīti Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Pats
Gars viņus vada, apgaismo un stiprina, lai katrs savā dzīvē, cauri grūtībām un pārbaudījumiem, priekos un bēdās, varētu iet pa Jēzus ceļu. Tas
ir iespējams, ja esam paklausīgi Svētajam Garam, lai Viņš ar savu darbīgo klātbūtni, varētu ne tikai mierināt, bet arī pārveidot mūsu sirdis, atvērt
tās patiesībai un mīlestībai.
Kļūdu un grēku pieredzes gaismā, ko mēs visi pieļaujam, Svētais
Gars mudina nepadoties un palīdz mums pilnībā izprast Jēzus vārdu jēgu: «Ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus». Baušļi mums nav
doti kā sava veida spogulis, kurā atspoguļojas mūsu ciešanas un vājums.
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Nē, Dieva Vārds mums ir dots kā dzīvības Vārds, kas pārveido, atjauno, netiesā un nenosoda, bet dziedina un kura mērķis ir piedošana.
Vārds ir gaisma mūsu soļiem. Un tas viss ir Svētā Gara darbs! Viņš ir
Dieva dāvana, Viņš ir Dievs, kurš mums palīdz kļūt par brīviem cilvēkiem, par cilvēkiem, kuri vēlas un prot mīlēt, par cilvēkiem, kuri saprot,
ka dzīve ir misija sludināt brīnumdarbus, ko Kungs veic tajos, kuri Viņam
uzticas, sacīja pāvests.
"Lai Jaunava Marija, Baznīcas paraugs, kura zināja, kā klausīties
Dieva Vārdu un pieņemt Svētā Gara dāvanu, palīdz arī mums priecīgi dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju, apzinoties, ka mūs atbalsta Gars – dievišķā
uguns, kas sasilda sirdis un apgaismo mūsu soļus", teica Svētais tēvs.
Silvija Krivteža - Vatikāns

Kāda ir Svētā Gara loma mūsu dzīvē?
Svētā Gara būtība saistās ar daudziem jautājumiem: Kas ir Svētais
Gars? Kādēļ Viņš man ir nepieciešams? Kāda ir Svētā Gara loma?
Bībele mums skaidri izskaidro, kas ir Svētais Gars un kādu lomu Viņš var
spēlēt mūsu dzīvē.

Svētais Gars vēlas mūs uzrunāt, jo īpaši caur Svētajiem
Rakstiem
Kad Jēzus gatavojās atstāt savus mācekļus, Viņš tiem pateica, ka
lūgs Tēvu, lai viņiem atsūta Svēto Garu: „Bet Iepriecinātājs Svētais Gars,
ko Tēvs sūtīs manā Vārdā, jums visu iemācīs un atgādinās jums visu, ko
es jums sacīju.” (Jņ 14, 26) Mācekļiem bija vajadzīgs Svētais Gars, lai
viņiem atgādinātu, ko Jēzus viņiem teica, kad bija uz zemes. Šobrīd Svētā
Gara uzdevums ir uzrunāt mūs caur Bībeli – Dieva Vārdu – tādā pašā veidā. Tādēļ tik svarīgi ir lasīt Bībeli. Svētais Gars mums palīdz saprast to,
ko lasām. Daudzās situācijās Svētais Gars pamāca mūs un dāvā mums
gaismu, lai atgādinātu mums vārdus no Bībeles.
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Svētais Gars vēlas mums pamācīt, kas patiesībā ir Jēzus
“Man vēl daudz kas
jums sakāms, bet to jūs tagad
nespējat
aptvert.
Bet kad atnāks Viņš, Patiesības Gars, tad jums mācīs
visu patiesību, (...) Viņš mani pagodinās, jo no manis
ņems un jums pasludinās.” (Jņ 16,12-14)
Kad Jēzus bija uz zemes, Viņā notika liela pestīšana. Viņš parādīja
mums jaunu un dzīvīgu ceļu. Viņš ir mūsu Augstais priesteris un
Priekšgājējs, kurš spēj mūs saprast un palīdzēt mums cīņā. Par to jūs varat
lasīt Vēstulē ebrejiem; lēnām lasiet to un lūdzieties, lai Svētais Gars runātu ar jums un izskaidrotu lasītos vārdus. Svētajam Garam ir daudz, ko
pastāstīt par to, kas bija Jēzus un cik svarīgi bija, lai Viņš šeit uz zemes
dzīvotu kā cilvēks.

Svētā Gara loma: dāvāt mums spēku un palīdzēt mums
cīņā ar grēku
Pirms Jēzus atgriezās debesīs, viņš teica: “(…) tiksiet kristīti Svētajā Garā, bet kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku “(Apd 1, 5-8). Mūsu miesā (mūsu cilvēciskajā dabā) ir spēki, kuri ir
daudz spēcīgāki par mums. Pāvils saka: “Bet es saku: dzīvojiet garā, tad
jūs miesas kārībām nesekosiet.(…) Bet kas pieder Kristum, tie ir savu
miesu krustā piesituši līdz ar kaislībām un kārībām. Ja mēs garā dzīvojam, garā arī jādarbojas.” (Gal 5, 16-25). Svētais Gars vēlas mūs stiprināt, lai mēs katru reizi neļautos sava ķermeņa kārībām.

“Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu (…) “ Ef 4, 30
Svētais Gars ir persona, kura vēlas dzīvot mūsu sirdīs. Viņš vēlas
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mūs uzrunāt caur Bībeli. Bet, kurš gan
lasa Bībeli ar patiesām vēlmēm? Svētais
Gars vēlas mūs stiprināt, bet kurš gan
vēlas izmantot šo spēku, lai cīnītos pret
ķermeni līdz ar tā vēlmēm un kārībām?
Svētā Gara uzdevums ir mums palīdzēt,
tāpēc neapbēdināsim Viņu, bet būsim
Viņam paklausīgi.
no poļu valodas tulkoja Marika
uzrakstījis Jan-Hein Staal
https://aktywnechrzescijanstwo.pl

Aicinām gan privātpersonas, gan firmas atbalstīt
mūsu draudzes baznīcu ar ziedojumiem.
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.
Prāvests Krišjānis Dambergs
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Liturģiskais kalendārs
07. jūnijs, svētdiena – Vissvētās Trīsvienības lieli svētki. Sv.
Mises: 8:00 (PL), 9:00, 11:00, 13:00 (KR) un 18:00
(jauniešiem, bērniem un ģimenēm).
11. jūnijs, cetur tdiena – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis, obligāti svinami lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00 (ar
procesiju).
13. jūnijs, sestdiena – sv. Antons no Padujas, priesteris un Baznīcas doktors, piemiņas diena. Sv. Mises: 8:00 un 17:00
(svētdienas sv. Mise).
19. jūnijs, piektdiena - Vissvētā Jēzus Sirds, lieli svētki.
Sv. Mises: plkst. 8:00, 11:00 un 18:00.
20. jūnijs, sestdiena – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās
Sirds, piemiņas diena. Sv. Mises: 8:00 un 17:00 (svētdienas
sv. Mise).
24. jūnijs, tr ešdiena – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, lieli svētki.
Sv. Mises: plkst. 8:00 un 18:00.
29. jūnijs, pir mdiena – Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, obligāti
svinami lieli svētki.
Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00.

Jūnija mēnesī litānija Vissvētās Jēzus Sirds godam:
svētdienās – pēc Sv. Mises plkst. 9:00.
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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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