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Slavēts  Kristus!   

 Brāļi un māsas Kristū! 

  Šajos vasaras mēnešos  parasti dodamies atpūtā  un izbrau-

cam no savas ierastās vides, lai piedzīvotu ko jaunu, lai baudītu 

atelpu pēc ilgajiem darba  mēnešiem. Ir ļoti svarīgi, lai mēs mācī-

tos patiešām atpūsties kopā ar Kungu, kā tas redzams Kristus ap-
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skaidrošanās vai pārveidošanās attēlā. Svētais Pēteris, Kris-

tus apgaismots, sacīja:  “Kungs, mums ir labi šeit. Ja Tu gribi, es 

uzcelšu trīs teltis – vienu Tev, vienu Mozum un vienu Eli-

jam” (salīdz. Mt 17, 4). Ko šis notikums nozīmē, varam pajautāt? 

Tas nozīmē būt sadraudzībā ar Dieva Vārdu un ar praviešiem, 

kas apskaidro manas dzīves realitāti. Tas arī nozīmē savu dzīvi 

izdzīvot apustuļu mācībā un Kunga Vaiga apgaismotam, būt sa-

draudzībā ar brāļiem un māsām Kristū, kuri tāpat ir Viņa apgais-

moti.   

 Kristus Pārveidošanās mūs nepārtraukti aicina pārveidoties 

līdzīgi Viņam. Tāpēc aicinu svētceļot, piemēram, vecākiem kopā 

ar jauniešiem, bērniem un arī pašiem iziet no pierastā vides, do-

ties svētceļojumā vismaz uz kādu neilgu brīdi, varbūt ar mūsu 

draudzes svētceļniekiem uz Aglonu (4. augustā). Varam arī paši 

organizēt līdzīgu svētceļojumu, apmeklējot Latvijas svētvietas, tā-

lākās draudzes. Ja esam drosmīgi svētceļnieki un nebaidāmies, 

tad varam doties uz tālākām Eiropas svētvietām – Lurdu, Fatimu, 

Romu, Asīzi, vai tuvāk - uz Polijas Čenstohovu. Tas, protams ir 

izaicinājums, bet vai visa dzīve nav kā viens liels svētceļojums? Ja 

to salīdzinām ar Kristus Pārveidošanos notikumu, tad mēs pame-

tam savu zināmo, ierasto lietu ieleju, lai dotos augšup un ieraudzī-

tu Neparasto, līdz šim neredzēto Kungu. 

  Šovasar mūsu draudzē būs vēl viens zīmīgs notikums, proti, 

22. augustā plkst. 11.00 mūsu diakons brālis Jānis Savickis 

saņems Ordinācijas sakramentu un tiks iesvētīts par prieste-

ri. Svinības vadīs mūsu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs,  

būs klātesoši mūsu ordeņa brāļi no Polijas. Aicinu visu draudzi 

aktīvi ņemt dalību šajā notikumā.  

prāvests Krišjānis Dambergs 
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 Pārdomājot svētdienas Evaņģēlija fragmentu par to, kā Jēzus 

nomierina vētraino jūru, pāvests uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņ-

ģelis” viļņus un vēju salīdzināja ar mūsu ikdienas dzīves pārbaudī-

jumiem. Viņš atgādināja, ka Kungs visu laiku atrodas mums līdzās 

un mudināja mūs vienmēr dzīvot ar paļāvību. 

 Šodienas liturģijā dzirdam Evaņģēlija stāstu par to, kā Jēzus 

nomierina vētru (sal. Mk 4, 35-41). Laivu, kurā mācekļi šķērso eze-

ru, mētā tik lieli viļņi, ka tie baidās, ka varētu nogrimt. Jēzus ir ko-

pā ar viņiem, taču Viņš guļ. Mācekļi, baiļu pilni, kliedz: “Mācītāj, 

vai Tev nerūp, ka mēs ejam bojā?” 

 Francisks atzina, ka arī mēs bieži vien, dzīves pārbaudījumu 

pārņemti, saucam uz Kungu: “Kāpēc Tu klusē un neko nedari manā 

labā?” Tas notiek īpaši tad, kad mums liekas, ka grimstam, jo mī-

lestība vai mūsu lielais 

plāns, uz ko cerējām, iz-

plēn; vai tad, kad mūs 

mētā nemierpilnu baiļu 

viļņi; vai tad, kad šķiet, 

ka grimstam dažādu 

problēmu mutulī vai jūta-

mies apjukuši dzīves oke-

āna vidū un neredzam ne 

virzienu, ne piestātni. Tas 

notiek tad, kad mums sāk pietrūkt spēka, lai ietu uz priekšu, jo nav 

darba vai esam saņēmuši negaidītu diagnozi, kas liek baidīties par 

savu vai kāda tuvinieka veselību. Tādu brīžu, kad jūtamies tā, it kā 

Dzīves vētrās uzticēsimies Jēzum 
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atrastos vētrā, vai kad liekas, ka visam beigas, ir daudz. Tad mūs 

smacē bailes un, kā mācekļi, riskējam pazaudēt no sava redzesloka 

pašu galveno. 

 Šajā sakarā Svētais tēvs atgādināja: Laivā ir Jēzus, pat ja Viņš 

tur guļ, un dalās ar savējiem visā notiekošajā. Kaut arī Viņa miegs 

no vienas puses mūs pārsteidz, no otras – tas mums ir pārbaudī-

jums. Kungs tur ir klātesošs. Īstenībā, Viņš gaida, lai mēs Viņu ie-

saistītu, piesauktu, nostādītu visa, ko piedzīvojam, centrā. Viņš ar 

savu miegu pamudina mūs pamosties. Jo lai būtu Jēzus mācekļi, 

nepietiek ticēt, ka Dievs ir, bet ir jānostājas Viņa priekšā, jāpaceļ 

balss un jāsauc uz Viņu. Pāvests piebilda, ka mums ir jāsauc uz 

Dievu, jākliedz: “Kungs, glāb mani!” 

 “Šodien varam uzdot sev jautājumu, kādi ir tie vēji, kas plo-

sās manā dzīvē, kādi ir tie viļņi, kas traucē man kuģot un apdraud 

manu garīgo dzīvi, manu ģimenes dzīvi, manu psihisko dzīvi.” 

 Pateiksim to visu Jēzum, izstāstīsim Viņam visu – mudināja 

Francisks, norādot, ka Jēzus to grib. Viņš grib, lai mēs pieķeramies 

Viņam un tādējādi atrodam patvērumu no dzīves anomālajiem viļ-

ņiem. Mācekļi tuvojas Jēzum, pamodina Viņu un runā ar Viņu. Šeit 

meklējams mūsu ticības sākums, proti, mums ir jāatzīst, ka vieni 

paši mēs nespēsim noturēties, ka mums ir vajadzīgs Jēzus kā jūr-

niekiem ir vajadzīgas zvaigznes, lai varētu kuģot pareizā virzienā. 

 Ticība sākas ar apziņu, ka ar sevi mums nepietiek – skaidroja 

pāvests. Ticība sākas ar apziņu, ka mums ir vajadzīgs Dievs. Kad 

pārvaram kārdinājumu ierauties sevī, kad tiekam galā ar viltus reli-

ģiozitāti, saskaņā ar kuru mums liekas, ka ir neērti traucēt Dievu, 

kad saucam uz Viņu, Viņš var paveikt brīnumus. Brīnumus panāk 

lūgšanas lēnprātīgais un vienreizējais spēks. 

 Mācekļi lūdz Jēzu un Viņš nomierina vētru. Tad Viņš tiem uz-
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dod jautājumu, kas attiecas arī uz mums: “Kāpēc jūs esat bailīgi? 

Vai tad jums nav ticības?” Francisks paskaidroja, ka mācekļi bija 

baiļu sagūstīti tāpēc, ka tā vietā, lai raudzītos uz Jēzu, viņi vairāk 

koncentrējās uz viļņiem. Kad mēs baidāmies, mums ir tendence rau-

dzīties uz grūtībām, problēmām, bet nevis uz Kungu, kurš bieži vien 

guļ. Tā vietā, lai dotos pie Kunga un uzticētu Viņam savas rūpes, 

mēs bieži vien koncentrējamies uz savām problēmām. Mēs atstājam 

Kungu malā, savas dzīves laivas pašā galā, un tikai tad, kad mums 

kaut ko vajag, tad Viņu modinām. Noslēgumā Svētais tēvs aicināja 

lūgt tādas ticības žēlastību, lai mēs nepagurtu meklēt Kungu, klauvēt 

pie Viņa Sirds durvīm. Viņš novēlēja, lai Dievmāte, kura nekad ne-

beidza paļauties uz Dievu, arī mums palīdz katru dienu Viņam uzti-

cēties. 

Jānis Evertovskis – Vatikāns 
     https://www.vaticannews.va/lv 

/pavests/news  
 

 
 

KAPUSVĒTKI  RĪGAS SV. ALBERTA 
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ 

2021.GADĀ:   
 

31. jūlijā 
  

plkst. 12:00   Ziepniekkalna kapos 

21. augustā 

  

plkst. 11:00   Ķekavas kapos 

28. augustā 
 

plkst. 13:00   Katlakalna kapos 
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Svētceļojums Rīga - Aglona 2021 
 

Šogad svētceļojums uz  Aglonu no Sv. Alberta baznīcas notiks no   

4.līdz 15.augustam. 
Moto: “Svētīgs ir ikviens, kas Kunga bīstas.” (Ps 128, 1) 

 
Pieteikšanās un informācija: 

Zvanot Inesei, tālr.: 26160413  vai rakstot uz e-pastu: 
ejiet.maciet@gmail.com. 

Obligāta grupas tikšanās paredzēta svētdien, 1.augustā 
plkst.16:00. 

Dalības maksa 60 EUR. 
Piedalīties var tikai personas, kas ir vakcinētas (ir sertifikāts) 

vai izslimojušas Covid-19. 
Nepilngadīgie (līdz 18 gadu vecumam) var doties ceļā tikai kopā ar 

vecākiem vai pieaugušo aizbildni. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svētdien, 22.augustā mūsu draudzē būs īpaša diena 

un lieli svētki, jo diakons Jānis Savickis sv. Mises laikā 

plkst. 11:00 tiks iesvētīts par priesteri. 

mailto:ejiet.maciet@gmail.com
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Liturģiskais kalendārs 

  

15. jūlijs, cetur tdiena – Sv. Bonaventūra, bīskaps un Baznīcas dok-

tors, piemiņas diena.  Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 

22. jūlijs, cetur tdiena –Sv. Marija Magdalēna, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

23. jūlijs, piektdiena –Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki.  

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

25. jūlijs, svētdiena – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gada-

diena, lieli svētki. Sv. Mises kā svētdienā. 

2. augusts, pirmdiena – Porcjunkula (franciskāņu ordeņa svētki), 

svētki un atlaidas ticīgajiem, kuri apmeklēs dievnamu, pieņemot 

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

6. augusts, piektdiena – Kunga Pārveidošanās, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

9. augusts, pirmdiena – Sv. Terēze Benedikta no Krusta (Edīte Štei-

na), jaunava un  mocekle, Eiropas aizbildne, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

10. augusts, otrdiena – Sv. Laurencijs, diakons un moceklis, svētki. 

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

14. augusts, sestdiena – Sv. bīskaps Meinards, Latvijas aizbildnis, lieli 

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

15. augusts, svētdiena – Vissv. Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs, 

Māras zemes Karaliene un Aizbildne, obligāti svinami lieli svētki. 

Sv. Mises kā svētdienās. 

24. augusts, otrdiena – Sv. apustulis Bartolomejs, svētki. Sv. Mises: 

8:00 un 18:00. 
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Izdevums ir par ziedojumiem! 
ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !  

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: 

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI  

Vissvētākā Sakramenta adorācija: 

  

 

Vissvētākā Sakramenta 

Adorācija augusta  

mēnesī tiek atcelta. 

  

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  


