
   

 

 

 2020. gada oktobris * Nr.116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Slavēts Jēzus Kristus! 
 

 Ir sācies oktobris – mēnesis, kurš franciskāņiem ir tuvs, 

jo 4. oktobrī tiek pieminēts svētais Francisks no Asīzes.  Vēl 

šajā mēnesī pieminam izcilus Baznīcas svētos, kā divas svētās 

Terēzes un mums daudziem zināmo un tuvo pāvestu svēto Jāni 

Pāvilu II. Ceru, ka esat personīgi lasījuši par katru no viņiem 

vai arī iepazinušies ar Svēto dzīvesstāstiem. Personīgi ievēro-

ju, ka visus šos Svētos vieno kaut kāda interesanta dimensija. 

Pirmkārt, mīlestība uz dzīvo Dievu un Viņa Dēlu Jēzu, otrkārt 

mīlestība uz savu tuvāko, kurā šie Svētie saredz Dieva un Jē-
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zus attēlu un beidzot mīlestība uz Dieva darbiem - Viņa radīto 

pasauli.   

Mūsu   draudzē arī mēs mācīsimies ieraudzīt visas šīs 

trīs dimensijas. 3. oktobrī mēs apcerēsim svētā Franciska pār-

iešanu no šīs pasaules uz mūžību īpašā dievkalpojumā – 

Transitus. Nākamajā dienā mēs kopā ar visu draudzi veidosim 

kopēju sadraudzību ražas svētkos. Un visbeidzot, visas šīs trīs 

realitātes mūsu draudzē savienosies 11. oktobrī – Alfa kursos, 

kuros  ne tikai baudīsim pasniegtās dabas veltes, bet būsim ko-

pā ar brāļiem un māsām, kuri atnāks, sākot savā dzīvē jaunu, 

neatkārtojamu piedzīvojumu Dieva meklēšanā un atrašanā. 

Lūdzieties par šiem kursiem, to vadītājiem, lektoriem un 

dalībniekiem, lai viņos iemājo Svētais Gars. 

Pēc pāvesta Franciska aicinājuma šis ir arī pārdomu 

gads par Dieva radīto pasauli, dabu un katru cilvēku. Dievs ir 

visa Radītājs un Zemi ir uzticējis cilvēkam, lai tas to 

pārvaldītu. Interesanti ir pārdomāt patiesību, ka Dievs taču nav 

radījis pasauli kā perfektu, pabeigtu objektu.  Dievs mūsu 

māsu Zemi ir veidojis par brīnišķīgu vietu tev un man, kā 

vietu, kur mums augt, bet arī vietu, kuru pašu ir jākopj un 

jāaizsargā. Lūgsim mūsu Kungu, lai mēs vēlētos kļūt par 

Viņam patīkamu vīna dārzu, par vīna koku, kas nes labus 

augļus. 

Lai Jēzus Kristus vārdi Evaņģēlijā: “Es esmu īstais 

vīna koks  un mans Tēvs ir kopējs.” (Jņ 15, 1),   dod jums vēl 

lielāku uzticību Dieva darbiem. 

 

Pr. Krišjānis  
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Būt cilvēkam – sv. Franciska pamataicinājums 

  
Aicinājuma jēdziens ir saistīts ar cilvēka pilnīgu konsekrāciju Die-

vam, ar savas dzīves virzīšanu uz klosterdzīvi vai priesterības ceļu. 

Tomēr tas ir tikai viens šā termina nozīmes izpratnes aspekts. Sarun-

valodā tiek teikts arī dzimis par medmāsu, galdnieku, autovadītāju, 

tas ir, īpaši talantīgs, bet galvenokārt pilnībā nodevies savai profesi-

jai, darbam un personiskās harismas realizēšanai, kas piemīt katram 

cilvēkam. Kā tas atklājas svētā Franciska no Asīzes gadījumā? 
 

Sv. Francisks ir viens no nedaudzajiem cilvēkiem, kuru pieņēma un 

kurš saņēma atzinību ne tikai no kristiešiem, bet arī no citu reliģiju 

pārstāvjiem. Kāpēc? Ar savu aicinājumu, kuru viņš realizēja līdz cil-

vēcisko iespēju robežai, lai tikai saglabātu cilvēciskumu. Banāli? - 

nepavisam. Svētais savā testamentā rakstīja: "... pats Visaugstākais 

man atklāja, ka man jādzīvo saskaņā ar to, kas rakstīts svētajā Evaņ-

ģēlijā". Viņš saprata, ka ceļš, būt par tuvāko jebkurai dzīvai radībai, 

ved caur Radītāju. 

Mūsdienās tas ir nepopulārs viedoklis, jo to uztver kā 

"pašnoteikšanās brīvības" ierobežojumu. Pievēršanās reliģiskām for-

mām, kas "smaržo" pēc viduslaikiem, nevis tagadnes - lai arī tā pati 

nemāk vai nezina, uz kuru pusi doties - tiek uzskatīta par regresu, 

par apburto loku.  
 

Atgriešanās ceļš 

Svētais Francisks šo posmu piedzīvoja pats savā atgriešanās proce-

sā. Vienkāršāk sakot, tas sastāvēja no pašnovērtējuma un pieejas ap-

kārtējai realitātei, t.i., pārejas no egocentrisma un prasības, lai viss 

griežas ap mani, uz teocentrismu, kur Dievs un Viņa loģika attiecī-

bās ar cilvēkiem, kas ir radīti "pēc tēla un līdzības", kļūst par vienī-

go un centrālo atskaites punktu. V Pamudinājumā lasām: "Pievērs 

uzmanību, cilvēk, kādā cieņā Kungs Dievs tevi ir licis, jo Viņš tevi 
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ir radījis un veidojis pēc sava gara un līdzības" (pam., V, 1). Tas 

Asīzietim nozīmēja būt ikvienam par brāli, un mums, kas raugāmies 

uz viņu, tas izsaka humānismu vistīrākajā veidā. Tas ir evaņģēlis-

kais humānisms, kurā mīlestība un labestība ir dzīves motivācija, 

spēks un darbības motors, mērķis un dzīves īstenošana. 

Aicinājums būt cilvēkam ir kopīgs katram cilvēkam, tas ir univer-

sāls un neizmanto ideoloģiskas, sociālas vai kultūras kategorijas, bet 

gan attiecas uz absolūtām un nenoliedzamām vērtībām. Svētais no 

Asīzes intuīcijā, ko apgaismoja Svētais Gars, pieņēma Dieva priek-

šlikumu caur Viņu un Viņā nobriest būt cilvēkam. Skatiens uz Krus-

tā Sisto lika viņam mainīt izpratni par Dieva klātbūtni pasaulē. 

 

Dieva Dēla loģika 

Jēzus, pieņemot mūsu dabu, "iztukšoja sevi" no dievišķības, lai būtu 

pieejams cilvēkam un parādītu, ko nozīmē būt cilvēkam pilnībā. 

Francisks pieņēma Dieva Dēla loģiku kā savu, saprotot, ka, dāvājot 

sevi citiem mīlestības, vienīgās radošās realitātes vārdā, viņš veido 

patiesas cilvēciskas attiecības. Evaņģēlijs, Dieva-Cilvēka atklāsme, 

piešķīra jēgu cilvēku kopienai, pretstatā tam, ko tagad mēģina iesēt 

cilvēku prātos, kur Dieva redzējums ir vai nu nereālisma pazīme, 

vai arī personas brīvības nomākšana. 

Svētais no Asīzes, Dieva un viņa paša atspulgu saskatīja savā tuvā-

kajā, un, kad viņš nesaprata, kāpēc citi nepiekrīt šai attieksmei, viņš 

vēl vairāk centās būt cilvēks, lai līdzcilvēki varētu viņā ieraudzīt 

sevi. Viņš apsūdzēja sevi, nevis otru, par pārāk mazu cilvēcību, pār-

redzamību, mīlestību, un tādējādi viņš izveidoja tiltu, pa kuru nokļu-

va līdz vientuļākajam cilvēkam, ieslēgtam egocentriskajā pašpietie-

kamības sfērā, kur otrs bija tikai iebrucējs. 

 

Piepildīts ar labestību 

Ar humānisma starpniecību Francisks norādīja uz Autoru, Radītāju, 

dzīvības un mīlestības Devēju, kurš, visu atmetis, upurēja sevi cilvē-

cei kā iespēju izvēlēties labumu, skaistumu un mieru pilnīgā brīvībā, 
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kas akceptē pareizus un nepa-

reizus lēmumus, nepārtraucot 

uzticēties savai radībai. Asīzie-

tim tas bija atklājums, kas mai-

nīja iepriekšējās dzīves katego-

rijas un atklāja viņam, kas ir 

Dievs-Cilvēks un kas ir cilvēks 

Dievam. Viņš vēlējās dalīties 

ar šo dārgumu ar citiem, aiz-

raut citus ar Kunga tuvību un 

tēvišķi - mātišķu klātbūtni cil-

vēku vidū, ko izteica viņa brā-

ļi, tāpēc viņš neapstiprinātajā 

Regulā rakstīja: "Un vienalga, 

kas pie viņiem atnāk, draugs 

vai ienaidnieks, zaglis vai no-

ziedznieks, lai tas būtu laipni 

pieņemts. ... Un lai viņi  pie-

sargājas, ka izejot ārā nerādītos 

kā bēdīgi un drūmi liekuļi, bet 

priecīgi Kungā, dzīvespriecīgi 

un atbilstoši laipni ”(1. Reg VII, 14-16). 

Mīlestības pret Dievu caurstrāvots svētais Francisks atstāja Meditā-

cijas par mūsu Tēvs lūgšanu, un viens no fragmentiem ir labs apko-

pojums, kā Svētais izdzīvoja cilvēciskuma pilnību: "Tavs prāts lai 

notiek kā debesīs, tā arī virs zemes: lai mēs Tevi mīlētu no visas 

sirds [...] un savus tuvākos mīlētu kā sevi pašu, ikvienu pievelkot 

pēc spēkiem tuvāk Tavai mīlestībai, priecājoties par citu labklājību 

kā par savējo un līdzi ciešot nelaimēs un nevienu neieļaunojot ”(5. 

lpp.). 

Emīls Kumka  OFMConv  

www.poslaniecantoniego.pl 

no poļu valodas tulkoja Marika 

http://www.poslaniecantoniego.pl
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 3.oktobrī  pēc r īta  Sv. Mises - 

TALKA (baznīcas un ter itor ijas 

sakopšana, dekorēšana, kā arī dār-

zeņu mizošana u.c. darbi). 

   4.oktobrī – plkst. 11.00 pateicī-

bas Sv. Mise, plkst. 12.00 kopābū-

šana, mielošanās ar ķirbju zupu 

baznīcas dārzā un ķirbja marinēšanas meistarklase Zemaišu ielā 2, 

1.stāvā.   Informācija pa tālr. 26160413 (Inese). 

 

Svētdienas skolas nodarbības 
  

Svētdienas skola bērniem no 7 gadu vecuma. Sākums 24. oktob-

rī plkst. 15.30 - Alfa kursa telpās (Zemaišu iela 2). Bērnus apmā-

cām pēc RARZI Katehēzes centra apstiprinātām programmām. Ko-

pīgi gatavojamies Sakramentu (Pirmā Komūnija, Grēksūdze) sa-

ņemšanai. Pirmajā nodarbībā jābūt arī vecākiem! 

Informācijai tel. nr.: 29435428 Sandra 

*** 
 Krievu valodas grupiņa: 

04.октября начнётся Воскресная школа для детей,  

приступающих к первому причастию. После св. Мессы на 

русском языке (13:00) произойдёт запись и знакомство с 

детьми. Встречаемся у входа в костёл.  

Телефон 28315717 Нина 

Draudzes aktivitātes  
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1.oktobris, cetur tdiena – sv. Terēze no Bērna Jēzus, jaunava  un 
Baznīcas doktore, piemiņas diena.  Svētās Mises: plkst. 8:00 
un 18:00. 

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

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

 4.oktobris, svētdiena – sv. Francisks no Asīzes (franciskāņu or-
denim - lielie svētki)  

                        Svētās Mises kā svētdienās. 

 7.oktobris, trešdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas, Rožukro-
ņa karalienes, piemiņas diena. 

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

15.oktobris, cetur tdiena – sv. Terēze no Avilas, jaunava un Baz-
nīcas doktore, piemiņas diena.  

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

17.oktobris, sestdiena – sv. Ignats no Antiohijas, bīskaps un mo-
ceklis, piemiņas diena.  

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

18.oktobris - svētdiena veltīta misijām.  

 28.oktobris, trešdiena – 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. 
  


