
   

 

 
2021. gada Kristus Augšāmcelšanās svētku 

laikaposms* Nr. 121 

  

 Kristus Augšāmcēlies! 

   Brāļi un māsas Kristū! 
 

Mēs nezinām, kad piedzimsim 

un nezinām, kad nomirsim. Tā-

pat nezinām, kad un kā aug-

šāmcelsimies. Bet vienīgais, 

kas mums būtu jāiepazīst starp 

šiem nezināmajiem, ir Kristus 

Augšāmcelšanās. Mēs, pro-

tams, varam uzdot dažādus 

jautājumus par mūsu dzīvi, bet, 

ja Kristus nav augšāmcēlies, 

tad veltīga ir mūsu prātošana 

un veltīga ir ticība. Jāņa 

Evaņģēlijā mēs lasām, ka 

apustuļi bija bailēs aizslēguši durvis, varētu teikt - savas 

sirds un prāta durvis. Viņi vēl neieticēja ne sieviešu liecī-

bām par Jēzus augšāmcelšanos, ne arī tukšajam kapam 

(salīdzināt Jņ 20,19). 
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 Jēzus nostājas viņu vidū.   

Jēzus sveicina savus draugus un mācekļus: Miers 

jums! Tas ir parasts ebreju sveiciens, bet Augšāmceltā 

klātbūtnē tam ir cits dziļums. Kunga mācekļi var piedzīvot 

patiesu, integrālu, tas ir, miesas, prāta un dvēseles mieru 

un mieru savā starpā, jo Kungs ir viņu vidū. Jēzus atkal vi-

ņus sveicina un parāda savas “pārdurtās” rokas un sānu, 

lai mācekļi nešaubītos, ka tas patiešām ir tas pats krustā-

sistais Kungs. Augšāmceltais Jēzus nav nekāds spoks vai 

rēgs, kā to daudzi varētu iztēloties savās fantāzijās, bet 

tas ir patiess Dievs un patiess cilvēks, tas, kas nes piedo-

šanu un prieku. Jēzus Kristus mācekļiem dāvā ne tikai sa-

vu mieru un piedošanu, bet arī dod Svēto Garu un sūtību 

iet pie citiem un nest Augšāmcelšanās vēsti. 

Novēlu jums piedzīvot priecīgo Lieldienu notikumu 

ar atvērtu sirdi un prātu, un būt par Kunga Augšāmcelša-

nās dalībniekiem! 

 Pr. Krišjānis  

Kunga Jēzus augšāmcelšanās  
ir ticības pamats 

Kāpēc Kunga Jēzus augšāmcelšanās ir mūsu ticības pa-

mats? Sv. apustulis Pāvils rakstīja: "Ja Kristus nav augšām-

cēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana, veltīga ir arī jūsu ticī-

ba.” (1 Kor 15, 14) 
 

Notikumi, kas veidoja izvēlēto tautu un kristiešus 
 

     Izraēliešiem galvenais notikums, kuram bija nozīme, vei-

dojot viņus kā tautu, bija iziešana no Ēģiptes "verdzības na-
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ma", šķērsojot Sarkano jūru un klīstot pa tuksnesi uz Apsolīto 

zemi. Viņi šo pāreju no verdzības uz brīvību sauc par Pashu. 

Notikums, kas mums, kristiešiem, bija ārkārtīgi svarīgs, ir 

Jēzus augšāmcelšanās. Mēs to arī saucam par Pashu, jo Jē-

zus no nāves pārgāja uz Jauno Dzīvi jeb jaunu esības veidu. 
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Divi soļi, lai atpazītu mūsu ticības pamatu 
 

Pirmais solis mūsu ticības pamatu atpazīšanā ir atzīšana, 

ka Jēzus ir augšāmcēlies. Tas ir fakts. Pēc nāves Viņš tika ie-

vietots kapā, kas pēc trim dienām bija tukšs. Evaņģēlisti ap-

rakstīja, kā izskatījās tukšais Jēzus kaps. Tajā bija palikuši 

divi priekšmeti, kas piederēja Kungam Jēzum: audekls un 

sviedrauts, kas bija nolikti atsevišķi. 

Otrais solis ir ticēt. Dieva darbība iet tādā virzienā: no aug-

šāmcelšanās fakta atzīšanas pārejot uz ticību. Kunga Jēzus 

Lieldienu tikšanās ar saviem mācekļiem rada viņos pārliecību, 

ka cilvēka pestīšana piepildījās caur Viņa nāvi un augšāmcel-

šanos. Pateicoties tikšanās reizēm ar Kungu, varam redzēt, 

kā mācekļos auga ticība. Viņi pakāpeniski saprata, kas noti-

cis, kādai realitātei viņi pieskaras. Pēteris sāka no tukša kapa, 

un pēc tam daudzas dienas Jēzus apgaismoja viņa prātu, lai 

pēc Svētā Gara nosūtīšanas viņš varētu pārliecinoši runāt, 

piesaistīt cilvēkus ticībai un iedrošināt pieņemt kristību. 
 

Augšāmcelšanās fakta atzīšanas sekas 
 

Patiesība par augšāmcelšanos prasa no cilvēka atbildi, tas 

ir, uzvedības maiņu, saņemot Kristību, lai va-

rētu attīstīt sevī jaunu dzīvi. Caur Kristību 

mēs iegremdējamies Jēzus nāves un aug-

šāmcelšanās noslēpumā. Caur Kristību 

mums jānomirst grēkam. Caur Kristību mū-

sos ir jāaug jaunai dzīvei. Caur Kristību mēs 

piekrītam saņemt Svētā Gara dāvanas, kuras 

mums dāvā Dievs. Šīs dāvanas mēs saņe-

mam tāpēc, ka Jēzus nomira un augšāmcē-

lās. Svētā Gara augļi ir: mīlestība, prieks, 
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Liturģiskais kalendārs  

miers, pacietība, laipnība, labprātība, augstsirdība, lēnprātība, 

uzticība, pieklājība, atturība, šķīstība (Gal 5, 22-23). Šo augļu 

trūkums ir signāls, lai atgrieztos pie Jēzus. 
 

Jautājumi par Jēzus augšāmcelšanās fakta nozīmi 
mūsu dzīvē 

 

Kāds ir manas dzīves pamats? Vai Jēzus man ir dzīva Per-

sona? 

Vai ticība ved mani uz personīgām attiecībām ar Jēzu? 

Cik tālu es eju atgriešanās ceļā? 

Vai es smeļos garīgu labumu no Kristības sakramenta? 

Vai es izmantoju Dieva bērna dāvanu? 

Kā es ļauju sevi vadīt Svētajam Garam? 

Vai man rūp sadarbības intensitāte ar Dievu? 

Svētā Gara augļi ir garīgā procesa kulminācija. Tie neļauj 

mums palikt uz vietas. Jēzus satikās ar cilvēkiem pie galda un 

ceļā. Tas mums ir ceļvedis, lai sapratu, kas palīdz padziļināt 

mūsu attiecības ar augšāmcēlušos Jēzu. Viņš ir mūsu 

Pestītājs. Viņš vada mūsu garīgo attīstību tik lielā mērā, cik 

lielā mēs vēlamies būt Viņa mācekļi. 

 ks. Proboszcz Andrzej Mazański 

http://parafiaswrodziny.pl 

 

 Piedalīšanās dievkalpojumā notiek ar iepriekšēju  

pierakstīšanos!!! 

 

2.aprīlis, Lielā Piektdiena - Kunga Ciešanu un Nāves pie-
miņas diena. Kunga Ciešanu liturģija plkst. 15

00
. 
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3.aprīlis, Lielā Sestdiena - Lieldienu maltītes ēdienu svētī-

šana  notiks plkst. 9
00

; 12
00

; 15
00

 un 17
50

.   

Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilijas Sv. Mise  

plkst. 18
00

. 

4.aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās, lieli svētki. Sv. Mises: 

plkst. 8:00 (PL) procesija nebūs, 9:00, 11:00, 13:00 (KR) 

un 18:00.  

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

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

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

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

25. aprīlis, Labā Gana svētdiena. Sv. Mises: 8:00 (PL), 

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

29. aprīlis, ceturtdiena – Sv. Katrīna no Sjēnas, jaunava, 

Baznīcas doktore un Eiropas aizbildne, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

3. maijs, pirmdiena – Sv. apustuļi Filips un Jēkabs, svētki. 

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

13. maijs, ceturtdiena – Kunga Debeskāpšana, lieli svētki. 

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

14. maijs, piektdiena – Sv. apustulis Matejs, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

23. maijs, svētdiena – Svētā Gara nosūtīšana, lieli svētki. 

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

Noslēdzas Lieldienu laiks. 

24. maijs, pirmdiena – Vissvētākā Jaunava Marija, Baznī-

cas Māte, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 
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 Pateicamies visiem, kas ar saviem ziedojumiem 

atbalsta draudzes baznīcas remontus, kā arī ieskaita 

parastos ziedojumus draudzes darbības uzturēšanai 

un lūdzam turpmāku atbalstu, lai baznīca varētu kļūt 

arvien skaistāka un patīkamāka vieta, kur uzturēties 

lūgšanas laikā! 

 

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  
 

1) Banka: Luminor Bank.  
Konta Nr.: LV04RIKO0002013041712  
 

vai 
 

2) Banka: "Swedbank".  
Konta Nr.: LV82HABA0551014809665  
 
Mērķis: Ziedojums baznīcas remontam.  
 

Saņemot nodokļu atlaidi var norādīt mērķi: Ziedojums 
sabiedriskā labuma darbībai.  
 

Prāvests Krišjānis Dambergs 
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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: 

  
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 

  

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: Rūta Vinķele  

Izdevums ir par ziedojumiem! 
ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !  

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI  


