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Kristus ir Augšāmcēlies!
Brāļi un māsas Kristū!
Gribu ar jums pietuvoties augšāmcelšanās noslēpumam mūsu
dzīvē. Tajā mums palīdzēs Dieva Vārds. Vienā no Lieldienu
lasījumiem dzirdam: Ja esam kopā ar Kristu augšāmcēlušies, tad
meklējam to, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas!

(Salīdzināt Kol 3,1) Ar šādiem vārdiem sv. apustulis Pāvils aicina
mūs izdzīvot savas kristības noslēpumu Lieldienas rītā. Ja kopā ar
Kristu esam apbedīti nāvei un grēkam, un iegremdējušies kristību
avotā ( Lieldienu Vigīlijā Baznīca aicina katehumēnus pieņemt
Kristību), tad esam kopā ar Kristu augšāmcelti caur ticību Dievam
(salīdz. Kol 2,11-13). Lūk, kur slēpjas katra kristieša dzīves
noslēpums.
Mēs esam piedzīvojuši vilšanos, dusmas un grēku, kad
paļāvāmies tikai uz saviem spēkiem, spriedumiem un vājo ticību,
bet, kad atnāca Kungs un parādīja savas caurdurtās rokas,
sānu un kājas, mēs kļuvām līksmi. Tas ir Kr istus, kas ir
izmainījis mūsu dzīvi, tas ir Viņš, kas piedeva, tas ir
Augšāmcēlušais, kas visu dara jaunu. Lūk, ko mēs varam izdzīvot,
dzīvojot ticībā Debesu Tēvam, kas dāvāja mums Savu Dēlu un pēc
Viņa aiziešanas atsūtīja vēl papildu “bonusu” - Svēto Garu. Var
pajautāt: Kur? Baznīcā - Kristus mistiskajā Miesā, kur brāļi un
māsas ir iepazinuši viens otru un nav aizbēguši, bet izveidojuši
savstarpējo sadraudzību, un ne jau saviem spēkiem, mīlot viens
otru.
Bet vai tā ir pie mums?
Priecīgu Lieldienu laiku novēlot,
prāvests Krišjānis

Kas tāds notika Jēzus Kristus augšāmcelšanās
laikā?
Kungs augšāmcēlās! Tādēļ „ Priecīga ir mums šī diena”. Alleluja!
1. Grāmatā ar nosaukumu Garīgais svētceļojums uz Svēto Zemi
jezuīts Henriks Pietras to atspoguļo šādi: “Pēc Jēzus nāves viņa
mācekļiem bija no kā baidīties. Bija paredzams, ka tie, kuriem
visvairāk rūpēja viņu Mācītāja nosodīšana uz nāvi, arī viņiem neliks
mieru, ka viņi tos meklēs un labākajā gadījumā tas beigsies ar
pātagu sitieniem. Viņi apzinājās, ka ar izteikto Galilejas akcentu
viņi nevar noslēpties. (...) Un lūk, Jēzus viņiem parādās dzīvs. (...)
Viņi pārstāj baidīties, iziet ielās, ceļo un beidzot drosmīgi pasludina
visu, kas nešķita aktuāls tūlīt pēc Jēzus nāves. Ir noticis kaut kas
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ārkārtīgi svarīgs, kas ir mainījis šos cilvēkus.” (Krakova, 2012, 124.,
127. lpp.)
Kas tāds notika Jēzus Kristus augšāmcelšanās laikā? Lai “Lieldienu
sekvences” vārdi, kas izskanēja pirms priecīgā “Alleluja”
dziedāšanas, palīdz mums dziļāk izprast pashālo noslēpumu. Tā
pauž piedzīvotu un pieredzētu ticību. Šīs “Sekvences” autors ir
Burgundijas diecēzes priesteris Vipo (ap 995-1084), dzejnieks un
mūziķis, ģermāņu imperatoru Konrāda II un Henrija III kapelāns.
2.1. “Lai kristieši šajos līksmajos svētkos
dod Lieldienu Upurim godu un slavu!
Jērs izglāba avis – Kristus, kam nebija grēka,
grēcīgiem cilvēkiem deva iespēju izlīgt ar Tēvu.
Nāve un dzīvība sadūrās dīvainā cīņā,
dzīvības Valdnieks, kaut krita,
tomēr dzīvo un valda”.
“Sekvences” pirmā daļa ir aicinājums pagodināt Lieldienu Jēru,
kurš nomira, lai vestu visus grēciniekus pie Tēva. Tā ir sava veida
duelis uz dzīvību vai nāvi starp Jēzu Kristu un cilvēka Pretinieku.
Jēzus uzvarēja nāvi, kas ir visu tumsas spēku simbols. Uzvarēts un
Krustā sists, Viņš ir Uzvarētājs. Pazemotais ir Triumfētājs. Jēzus
Kristus, nomocīts un apbedīts, augšāmceļas "dzīvs" un ir dzīvības
avots. Kristieši ir aicināti Viņam salikt pateicības un godināšanas
upuri. Mēs varam sajust šo patiesību sevī un drosmīgi pasludināt to
pasaulei, ka Jēzus ir vienīgais atbrīvotājs, ka Viņa uzvara pār
ļaunumu un nāvi ir mūsu uzvaras garantija, pastāvīga prieka un
miera avots, jo Viņš mūs
samierināja ar Tēvu, dabu un
mūsu brāļiem.
2.2. „Saki mums, Marija, ko
redzēji ceļā?
"Es redzēju kapu jau
tukšu un Augšāmpieceltā
godību.
Kristu es sastapu dzīvu,
redzēju Debesu sūtņus
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un satītos audeklus, un
blakus tiem – sviedrautu"”.
Otrajā, dramatiskajā daļā "Sekvence" iepazīstina mūs ar Mariju
Magdalēnu un Apustuļiem. Marija ir aicināta liecināt par Kunga
augšām-celšanos. Atsaucoties uz šo aicinājumu, viņa konstatē
Pestītāja augšāmcelšanās faktu un ar triumfa sajūtu piebilst:
"Augšāmcēlies ir Kristus, Viņš – mana cerība!"
Marija ieraudzīja tukšo kapu. Turklāt tas bija "dzīvā Jēzus
kaps". Marija pakāpeniski parāda savus pierādījumus:
Augšāmpieceltā godību, tukšo kapu, eņģeļu liecību, satītos
audeklus un sviedrautu. Tie apstiprina, ka Jēzus nomira un tika
apglabāts, un kalpo, lai identificētu Jēzus Personu. Augšāmceltajā
viņa atpazīst Mesiju – Kristu, Kungu un Pestītāju, kuram pieder
visa pasaule.
Marija arī pasludina mācekļiem, ka dzīvais Kristus viņus
apsteigs ceļā uz Galileju, kur Viņš ir pavēlējis tiem doties. Tieši
Galilejai ir jābūt vietai, kur Augšāmceltais Kungs satiekas ar
saviem mācekļiem. Tur Jēzus uzsāka savu publisko darbību, un tur
arī sāksies Baznīcas misionārā darbība.
2.3. Pēc Marijas Magdalēnas, aculiecinieces, uzklausīšanas,
“Sekvences” trešajā daļā ticīgie svinīgi apliecina savu ticību:
„Mēs zinām, ka Kristus patiesi ir augšāmcēlies no kapa”
Cik pārsteidzoša ir ticības pārliecība šajā apgalvojumā! Tā ir
izteikta ar vārdiem "mēs zinām", lai gan šīs zināšanas attiecas uz
notikumu, kas tiek uzskatīts par "patiesu brīnumu". Kristiešu ticība
Kristum mums pieprasa tikai pasludināt Jēzus nāvi un atzīt Viņa
augšāmcelšanos, kā to darīja pirmie šī brīnuma liecinieki. Kristus
augšāmcelšanās vienmēr ir bijusi apustuliskās kerigmas pirmā
tēma. Sekvence beidzas ar lūgumu godības Ķēniņam apžēloties par
mums:
„Ak, Karali, kas guvi uzvaru, esi mums žēlīgs!”
3. Kristus ir augšāmcēlies vispirms jau mūsu dēļ. Pashālais
noslēpums, nāves un augšāmcelšanās noslēpums, attiecas ne tikai
uz Dieva Dēlu, bet arī uz cilvēku dēliem, kuri caur Kristību kļuva
par Dieva dēliem Viņā. Un svinētā liturģija nav sentimentāla
pagātnes notikumu atcerēšanās. Tā ir patiesa līdzdalība Kristus
augšāmcelšanā – “šeit un tagad”.
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Kāda atbilde mums jāsniedz? Pirmkārt, runa ir par Dieva
godināšanu. Tad par ticību uz augšāmcelšanos, kas no tās izriet. Un
visbeidzot lūgums pēc grēku piedošanas un soda atlaišanas par
izdarītajiem grēkiem.
Kristus Augšāmcelšanās ir lielākās kristīgās ticības svinības. Es
atsaucu sev atmiņā,
ka kardināls Bergoljo šī gada Kristus
Augšāmcelšanās vēstījumā teica: “Nav nevienam lielākas mīlestības
par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem, un Viņš to
atdeva par mums. Par tevi. Par mani. Viņš to atguva un pavada mūs
ar savas dzīvības pilnību. Ļauj, lai Viņš tevi pavada. Viņš tevi mīl.
Lieldienas, tas ir dzīvs Jēzus”.

ks. Leszek Smoliński
04.04.2015/ https://liturgia.wiara.pl
no poļu val. tulkoja Marika

Kunga pasludināšanas svētki mūsu draudzē
25. martā, Kunga pasludināšanas svētkos, pāvests Francisks veltīja
Ukrainu un Krieviju Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij, aicinot visā
pasaulē garīdzniekus un ticīgos pievienoties šai lūgšanai un lūgšanai par
mieru pasaulē. Atsaucoties uz Pāvesta aicinājumu Rīgas Svētā Alberta
baznīcā plkst. 18.00, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs
Stankevičs svinēja Svēto Misi šajā nodomā. Pievienojās ar ī bīskaps
Andris Kravalis un citi priesteri. Šajā vēsturiskajā notikumā, kurā arī
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Latviju veltīja Jaunavas Marijas Bezvainīgajai Sirdij, ticīgā tauta
piepildīja baznīcu. Dienā, kad lūdzamies, lai katra dzīvības dāvana tiktu
pieņemta, liels skaits cilvēku uzņemas garīgo adopciju, lai lūgtos par
kādu nezināmu ieņemtu dzīvību. Šie notikumi ir ļoti saistīti, jo māte
Terēze no Kalkutas kādreiz teica, ka karš sākas, kad māte nogalina savu
bērnu, veicot abortu, tad kas var atturēt mūs vienam otru nogalināt! Lai
miers iemājo mūsu sirdīs, ģimenēs, valstī un visā pasaulē.
Šajā dienā pēc Latvijas Bīskapu konferences aicinājuma tika
savākta kolekte Ukrainas karā cietušo atbalstam. Savāktie ziedojumi ir
pārskaitāmi
nodibinājuma
“Caritas
Latvija”
bankas
kontā
(LV46HABA0551008657797) ar norādi: ziedojums Ukrainai.
m.Marika

Liturģiskais kalendārs
14.aprīlis, Katedrāle mise - 9.00
Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena
Sv. Mise būs tikai plkst. 18.00.
Baznīca atvērta no 16.30

15.aprīlis, Lielā Piektdiena - Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas
diena.
Kunga Ciešanu liturģija plkst. 15.00
Baznīca atvērta sākot no plkst. 13.00;
par Kristus Krusta adorāciju – pilnas atlaidas;
šajā dienā stingrais gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
Plkst. 14.00 sāksies Krusta ceļš un būs grēksūdzes iespēja.
16.aprīlis, Lielā Sestdiena - Baznīca būs vaļā no 7.30.
Aicinājums palikt adorācijā pie Kunga Kapa Visv. Sakramenta
priekšā 15.min par mieru Ukrainā.
Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana
plkst. 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 un 18.00
Šajā dienā ticīgie tiek aicināti pie Kunga kapa apcerēt Kristus
Ciešanas un Nāvi
(saskaņā ar Bīskapu Konferences lēmumu atturība no gaļas
ēdieniem – līdz vigilijas dievkalpojumam).
Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilijas
Sv. Mise plkst. 2000
Ticīgajiem jāņem līdzi sveces, kuras tiks iedegtas no Lieldienu sveces.
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17.aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās, lieli svētki.
Sv. Mises: plkst. 8.00 ar procesiju, 11.00, 13.00 (KR) un 18.00.
18. aprīlis, Lieldienu oktāvas pirmdiena.
Sv. Mises: plkst. 8.00 un 18.00.
24. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena.
Sv. Mises: 8.00 (PL), 9.00, 11.00, 13.00 (KR) un 18.00.
29. aprīlis, piektdiena – Sv. Katrīna no Sjēnas, jaunava, Baznīcas
doktore un Eiropas aizbildne, svētki.
Sv. Mises: 8.00 un 18.00.
25. aprīlis, pir mdiena – sv. Marks, evaņģēlists, svētki.
Sv. Mises: 8.00 un 18.00.
3. maijs, otr diena – Sv. apustuļi Filips un Jēkabs, svētki.
Sv. Mises: 8.00 un 18.00.
8. maijs - Labā Gana svētdiena.
Sv. Mises: 8.00 (PL), 9.00, 11.00, 13.00 (KR) un 18.00.
14. maijs, sestdiena – Sv. apustulis Matejs, svētki.
Sv. Mises: 8.00 un 17.00.
26. maijs, cetur tdiena – Kunga Debeskāpšana, lieli svētki.
Sv. Mises: 8.00, 11.00 un 18.00.
5. jūnijs, svētdiena – Svētā Gara nosūtīšana, lieli svētki.
Sv. Mises: 8.00 (PL), 9.00, 11.00, 13.00 (KR) un 18.00.
Noslēdzas Lieldienu laiks.
6. jūnijs, pir mdiena – Vissvētākā Jaunava Marija, Baznīcas Māte,
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
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)
Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis
Teksta salicēja: Marika Lotaņuka
Teksta korektore: Rūta Vinķele

Vissvētākā Sakramenta adorācija:
Svētdienās:
Pēc Sv. Misēm:
plkst. 10:00 - 11:00; 12:00 – 13:00
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.
Prāvests:
Krišjānis Dambergs OFMCap
tālr.: 2 677 56 79
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com
Vikārs:
Jānis Savickis OFMCap
tālr.: 2 001 12 75
e-pasts: br.janis@gmail.com

Izdevums ir par ziedojumiem!
ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA
KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !
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