Sv. Alberta
draudzes ziņas
2020. gada jūlijs un augusts* Nr. 114

Miers un labums!
Par savu jūlija un augusta mēneša programmu mēs varam ņemt
pirmās jūlija svētdienas Evaņģēlija fragmentu (Mt 11, 25-30), kurā Jēzus
mūs māca, ka sava ticības dzīve ir jāīsteno vienkāršībā un pazemībā. Jēzus “jūgs” ir pilnīgs pretstats farizeju mācībai, samākslotībai, skrupulozitātei un bailēm kaut ko izdarīt ne tā, kā it kā vajag, tas ir brīvs no ārēja
vai sveša spiediena; Viņa jūgs sola mieru no pārliekām garīgās dzīves
regulācijām un aizspriedumiem; Viņa jūgs nav nekas cits kā uzticība Viņam. Kā jaunās Valstības sludinātājs Jēzus piedāvā atpūsties Sevī. Vai
vasara nav lielisks laiks, lai ļautu Kungam ienest mūsu dzīvēs kādas jau-

nas iedvesmas, dziļumus un sarunas ar Kungu? Tas nozīmē arī jautāt
Kungam: Ko Tu vēlies šajā vasaras laikā no manis? Kādai jābūt manai
lūgšanas, ģimenes, draudzības, darba, atpūtas, izklaides dzīvei, lai tajā
visā es kā Debesu Tēva bērns pagodinātu Dievu ar sev svarīgiem un plānotiem dzīves notikumiem?
Jūlijs un augusts mūsu draudzē ir arī laiks, kad apmeklējam mūsu
tuvinieku kapus, svinam kapusvētkus un augusta pirmajā pusē dodamies
svētceļojumā uz Aglonu, bet tie, kas paliek mājās, lūdzas par mūsu svētceļniekiem. Neskatoties uz neskaidrībām un bažām, šajā ļoti neparastajā
gadā mums ir dota iespēja turpināt šīs svarīgās draudzes dzīves tradīcijas. Ar lūgšanām atbalstīsim tās, lai Kungs sargātu visas šīs vasaras ieceres. Ja kādam rodas jautājums, par ko šajā laikā vēl varētu lūgties, tad
vienmēr ir iespēja pievienoties Pāvesta lūgšanu nodomiem, kuri tiek sagatavoti katram gada mēnesim. Jūlijā pāvests Francisks aicina lūgties par
ģimenēm, lai tajās valdītu mīlestība, cieņa un laba padoma gars, bet augustā par tiem, kas iztiku pelna jūrā.
br. Jānis

Nevis tiesāt un kritizēt, bet aizlūgt
Trešdienas, 17. jūnija, vispārējās audiences laikā pāvests turpināja katehēžu ciklu par lūgšanu. Šoreiz viņš pievērsās Mozus
lūgšanai, norādot, ka Dievam
nekad nav paticis “ņemties”
ar “viegliem” lūdzējiem. Mozus ir “tilts” starp Dievu un
Viņa tautu. Viņš ir aizbildnis.
Arī mums ir jāaizlūdz par citiem – arī par vislielākajiem
2

grēciniekiem.

Kad Dievs aicina Mozu, cilvēciski skatoties, Mozus ir
“neveiksminieks”. Izceļošanas grāmatā (sal. 32, 11-14) viņš tiek attēlots
kā bēglis. Jaunībā viņam ir žēl savas tautas un viņš iestājas apspiesto labā. Taču drīz vien atklāj, ka neraugoties uz visiem labajiem nodomiem,
viņa rokas drīzāk tiecas nevis pēc taisnības, bet vardarbības. Tad izšķīst
viņa godības sapņi. Mozus vairs nav daudzsološs ierēdnis, kam vajadzētu

strauji kāpt pa karjeras kāpnēm, bet kāds, kurš ir savu laimi paspēlējis,
un tagad gana svešu ganāmpulku.
Svētais tēvs uzsvēra, ka tieši tagad tuksneša klusumā Dievs viņu paaicina
no degošā krūma: “Es esmu tava tēva Dievs, Ābrahama Dievs, Īzaka
Dievs, Jēkaba Dievs. Tad Mozus aizklāja savu seju, jo viņam bija bail
skatīties uz Dievu” (Izc 3, 6).
Dievam, kurš viņu uzrunā un no jauna aicina uzņemties rūpes par Izraēļa
tautu, Mozus pretojas, atbildot ar bailēm un iebildumiem – turpināja pāvests. Mozus uzskata sevi par necienīgu tādai misijai, viņš nezina Dieva
vārdu, domā, ka izraēlieši viņam neticēs, saka, ka viņam raustās valoda… Tik daudz iebildumu!
“Kāpēc?” – tas būs vārds, ko Mozus izteiks visbiežāk. “Kāpēc tu
mani sūtīji? Kāpēc gribi atbrīvot šo tautu?” Stāvoklis ar Mozu ir tik dramatisks, ka kādā citā Bībeles vietā Dievs viņam pārmetīs viņa uzticēšanās trūkumu un neļaus ieiet Apsolītajā zemē (sal. Sk 20, 12).
Francisks atzina, ka ar visām šīm bailēm, ar visu šo šaubīgo sirdi Mozus
ir tāds pats kā mēs. Kā viņš var lūgties? Mūs vairāk pārsteidz šis viņa
vājums nekā spēks. Tas notiek arī ar mums. Kā mēs varam palūgties, kad
mums ir šaubas! Tad mēs negribam lūgties.
Tomēr Mozus ir tik liels Dieva draugs, ka var ar Viņu sarunāties
vaigu vaigā (sal. Izc 33, 11). Mozus paliks arī liels cilvēku draugs. Viņš
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jutīs līdzi viņu grēkiem, viņu kārdinājumiem, viņu darbībām. Viņš neaizmirsīs savu tautu. Pāvests piebilda, ka tanī slēpjas arī garīgo ganu lielums – savas tautas, savu sakņu neaizmiršana, kā to saka apustulis Pāvils
Timotejam: “Piemini savu mammu un vecmāmiņu, savas saknes, savu
tautu”.
Mozus nav nekāds despots – norādīja Svētais tēvs. Bībelē par viņu
teikts, ka viņš ir vispazemīgākais un vislēnprātīgākais no visiem zemes
ļaudīm (sal. Sk 12, 3). Neraugoties uz savu priviliģēto stāvokli, Mozus
aizvien pieder šai garā nabadzīgo svītai, kuriem uzticēšanās Dievam ir kā
smaržzāles viņu dzīves ceļā.
Atsaucoties uz Katoliskās Baznīcas katehismu, Francisks paskaidroja, ka Mozum bija raksturīga aizbildnieciskā lūgšana (sal. 2574). Viņa
ticība uz Dievu gāja roku rokā ar tēvišķību pret saviem ļaudīm. Parasti
Mozu attēlo ar uz augšu, uz Dievu izstieptām rokām. Viņš ir kā tilts starp
debesīm un zemi. Lai cik grūti būtu brīži, Mozus iestājas tautas labā.
Viņš lūdz, lai Dievs piedod savai tautai. “Ak, šī tauta ir darījusi lielu grēku, tā sev taisījusi dievu no zelta. Bet nu piedod viņiem viņu grēkus; un
ja ne, tad izdzēs mani no Savas grāmatas, ko Tu esi rakstījis” (Izc 32, 3132), lūdzas Mozus. Viņš ir tilts. Viņš ir aizbildnis. Mozus ir starpnieks

starp Dievu un Viņa tautu. Viņš nenodod savu tautu, lai pats kāptu pa
karjeras kāpnēm. Kāds skaists piemērs visiem garīgajiem ganiem, kuriem ir jābūt “tiltiem” – uzsvēra Svētais tēvs. “Piedod, Kungs, viņu grēkus. Citādi, ja Tu nepiedosi, tad izdzēs mani no savas grāmatas, ko Tu
rakstīji. Es negribu izmantot savu tautu, lai kāptu pa karjeras kāpnēm.”
“Tā ir lūgšana, ko īsti ticīgie piekopj savā garīgajā dzīvē”, sacīja pāvests.

Pat ja tiem nākas piedzīvot cilvēku trūkumus un viņu attālināšanos no
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Dieva, šie lūdzēji netiesā šos cilvēkus un viņus
neatgrūž. Francisks uzsvēra, ka aizbildniecības
stils ir raksturīgs svētajiem, kuri, sekojot Jēzum,

paši

kļūst

par

“tiltiem” starp Dievu un
Viņa tautu. Šajā ziņā Mozus bija lielākais Jēzus pravietis. Jēzus ir arī šodien “pontifex”, Viņš ir tilts starp mums un Tēvu. Jēzus aizbildina par
mums, rāda Tēvam savas rētas, kas ir samaksa par mūsu atpestīšanu. Un
Mozus ir Jēzus, kurš ir mūsu aizbildnis pie Tēva, prototips.
Mozus mūs pamudina lūgties ar tādu pašu dedzību, ar kādu lūdzās
Jēzus, iestāties pasaules labā, atgādināt, ka pasaule, neskatoties uz visiem
tās vājumiem, vienmēr pieder Dievam. Visi cilvēki pieder Dievam. Arī
vislielākie grēcinieki, visļaunākie cilvēki, viskorumpētākie vadītāji ir Dieva bērni, un Jēzus to zina un aizbildina par visiem – uzsvēra Francisks. Un
pasaule dzīvo un plaukst, pateicoties taisnā lūgšanai, pateicoties apžēlošanās lūgšanai, pateicoties svētajam, taisnīgajam, aizbildnim, priesterim,

bīskapam, pāvestam, lajam, pateicoties katra ticīgā lūgšanai. Kad mums
uznāk vēlme kādu apsūdzēt un sākam dusmoties, tad padomāsim par Mozu, kurš ir aizbildnis. Dusmošanās dažreiz ir veselīga, bet apsūdzēšana,
tiesāšana nav laba lieta – piebilda pāvests. Ko darīt, ja tu sadusmojies?
Tad aizlūdz par to cilvēku! Tas ļoti palīdzēs.
Jānis Evertovskis – Vatikāns
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Svētceļojums Rīga - Aglona 2020
Šogad svētceļojums uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā no Sv. Alberta baznīcas notiks
no 3.- 15.augustam.
Moto: "Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda!"
(Ps 24,1)
Pieteikšanās (un informācija) līdz 30.jūlijam
pa tālruni 26160413 (Inese)
vai, rakstot uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com.
Obligāta grupas tikšanās paredzēta piektdien, 31.jūlijā,
plkst. 17.30 draudzes mājā.
Dalības maksa 60 eiro.
Nepilngadīgie (līdz 18 gadu vecumam) var doties ceļā tikai kopā ar
vecākiem vai pieaugušo aizbildni.

KAPUSVĒTKI RĪGAS SV. ALBERTA
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ
2020.GADĀ:
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4. jūlijā

plkst. 13:00

Mārupes kapos
(vada tēvi jezuīti)

4. jūlijā

plkst. 15:00

Jaunmārupes draudzes
Mazcenu kapos
(vada tēvi jezuīti)

11. jūlijā

plkst. 11:00

Piņķu kapos

11. jūlijā

plkst. 13:00

Pleskodāles kapos

25. jūlijā

plkst. 12:00

Ziepniekkalna kapos

16. augustā

plkst. 14:00

Ķekavas kapos

30. augustā

plkst. 15:00

Katlakalna kapos

Liturģiskais kalendārs
3. jūlijs, piektdiena – Sv. apustulis Toms, svētki. Sv. Mises: 8:00 un
18:00.
11. jūlijs, sestdiena – Sv. Benedikts, abats, Eiropas aizbildnis, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 17:00 (svētdienas sv. Mise).
22. jūlijs, trešdiena –Sv. Marija Magdalēna, svētki. Sv. Mises: 8:00 un
18:00.
23. jūlijs, ceturtdiena –Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
25. jūlijs, sestdiena –Sv. apustulis Jēkabs, svētki. Sv. Mises: 8:00 un
17:00 (svētdienas sv. Mise).
26. jūlijs, svētdiena – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, lieli svētki. Sv. Mises kā svētdienā.

2. augusts, svētdiena – Porcjunkula (franciskāņu ordeņa svētki), svētki un atlaidas ticīgajiem, kuri apmeklēs dievnamu, pieņemot Sv.
Komūniju. Sv. Mises kā svētdienā.
6. augusts, ceturtdiena – Kunga Pārveidošanās, svētki. Sv. Mises: 8:00
un 18:00.
10. augusts, pirmdiena – Sv. Laurencijs, diakons un moceklis, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.

14. augusts, piektdiena – Sv. bīskaps Meinards, Latvijas aizbildnis,
lieli svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
15. augusts, sestdiena – Vissv. Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs,
Māras zemes Karaliene un Aizbildne, obligāti svinami lieli svētki.
Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 17:00.
24. augusts, pirmdiena – Sv. apustulis Bartolomejs, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
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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

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

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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