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Dārgie draudzes ticīgie!
Šogad
sagaidot
Ziemassvētkus, ir vērts pārdomāt
mūsu personīgo attieksmi pret
apkārtējo vidi – pasauli, ģimeni un
Baznīcu. Man liekas, ka īstie
Ziemassvētki nav kārtējie svētki
baznīcā, kas saistās ar kādu
masveida kultūras pasākumu,
dažādām izpriecām un romantisku
noskaņu ģimenes gaisotnē. Īstie
Ziemassvētki Baznīcā kā ticīgā
Dieva tautā ir Jēzus Bērniņa kā
pasaules Pestītāja piedzimšanas un
sagaidīšanas svētku piemiņa. Un

mūsu konkrētajās dzīvēs un
ģimenēs Kristus piedzimšanas
svētki lai saistās ar atvērtību pret
Dieva Vārda lasīšanu ģimenē, ar
lūgšanu par un ar bērniem un
vecākiem, ar rūpēm par vientuļiem
un atstātiem, kā arī ar dāvanu
sarūpēšanu vismazākajiem un arī
nabagajiem un atstātajiem. To
varam darīt gan draudzes ietvarā,
gan ģimenē, kura, savukārt, Labo
Vēsti ir spējīga
nodot tālāk
sabiedrībā. Lai šajā laikā, kad ir tik
daudz izklaides, mūzikas, spēļu,
filmu un dažādu šovu programmu,
kristietis arī Ziemassvētkos un pat
Jaungada ballītē nezaudē savu
cilvēcisko cieņu un aicinājumu,
kuru viņš var atrast tikai savā
Radītājā un Pestītājā. Kristietis lai
nes sevī to prieku, ko pasaule
viņam nespēj iedot, jo pasaulīgajā
priekā nav Dzīvības Vārda.
Kristietis lai nes sevī Evaņģēlija
svaiguma un tās sludinātās un
piedzīvotās aktualitātes prieku, par
ko bieži pēdējā laikā runā pāvests
Francisks. Kristietis ģimenē vai
ārpus tās lai nes sevī Mieru, kas
nāk no sastapšanās ar Kristu; tāpat

arī bērna paļāvību uz Vislabo
Dievu, kurš katru no mums labi
pazīst un gudri vada. Labs tēvs un
laba māte saprot, kas bērna sirdij ir
visvajadzīgākais un visskaistākais.
Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ar savu
piedzimšanu uz pasauli ir atnesis
visskaistāko un visbrīnišķīgāko

Dieva dāvanu – Dieva Mīlestību
un Sevi pašu. Nekad nešaubīsimies
un vienmēr uzticēsimies šai
bezgalīgajai Dieva žēlsirdībai
attiecībā uz mums!
Novēlu jums prieka un miera
pilnus Ziemassvētkus un Jaunā
gada sagaidīšanu!

Draudzes aktivitātes
Sv. Mise par pirms dzimšanas
mirušo bērnu ģimeņu dzimtas
c i l t s ko k a d zi e d i nā š a n u un
atbrīvošanu – Aizlūgums notiek to
ģimeņu nodomā, kuru bērniņi ir
apbedīti Dvēseļu dārzā, kā arī to
ģimeņu nodomā, par kurām ir ziedots
speciālā šai Sv. Misei paredzētajā
lādītē sv. Alberta baznīcā. Katra

5. janvārī plkst. 15:00 kustība
„Laulāto tikšanās” kopā ar draudzes
priesteri organizē ikmēneša tikšanos
laulātiem pāriem, kuri bijuši
rekolekcijās vai izgājuši saderināto un
iemīlējušos tikšanās kursus. Sīkāka
informācija pie Daiņa un Baibas,
tālr. 29158076

mēneša 3. trešdienā plkst. 18:00.
Aizlūgums – 15. janvārī.

Svētdienas klusuma stunda
Pestītāja priekšā

*****

Katru svētdienu mūsu draudzē
notiek Vissvētākā Altāra
Sakramenta adorācija pēc Sv. Mises
plkst. 9:00 līdz 11:00. Īpaši pēc
Svētās Mises plkst. 11:00 līdz 18:00.
- aicinām visus palikt klusā lūgšanā
kopā ar Svētajā Hostijā apslēpto
Pestītāju, tā padziļinot personisko
saikni ar Viņu.

Aicinām uz īpašu kopīgu lūgšanu
visus, kas ilgstoši slimo - cieš no
fiziskām un garīgām sāpēm, visus,
kuru mīļie un tuvie cilvēki nevar
ierasties.
Aizlūgšanā, pateicībā vai ciešanās
mē s b ūs i m J ē z us K r i s t us
Vissvētākajā Altāra Sakramentā
priekšā.

Lūgšana notiks 16. janvārī
mūsu draudzē pēc vakara sv.
Mises plkst. 18:00.
*****
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Trešdienas vakari kopā ar Svēto
Jāzepu
Katru trešdienu pēc vakara Svētās
Mises plkst. 18:00 mēs lūdzamies
Rožukroņa noslēpumu un Litāniju Sv.

Jāzepa godam un lūdzam Viņa aizbildniecību mūsu draudzei.

Liturģiskais Kalendārs
No 18. janvāra līdz 25. janvārim: lūgšanu nedēļa par kristiešu
vienotību. Var saņemt pilnas atlaidas tie, kuri piedalīsies lūgšanās visu
nedēļu.
25. janvāris, sestdiena – sv. apustuļa Pāvila konversija, svētki.
Sv. Mises plkst. 8:00 un 18:00.

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI

Otrdienās:
30 min. pēc Sv. Mises 18:00

Baznīca atvērta:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās:
7:00 – 9:00 un 16:30 – 18:45;
otrdienās un piektdienās:
7:00 – 9:00 un 16:30 – 19:15;
svētdienās: 6:30 – 19:00;
obligāti svinamo Baznīcas svētku dienās: 7:00 – 12:30 un 16:30 – 19:00.

Draudzes kontaktinformācija:
Adrese:
Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76

Svētās Mises:
No pirmdienas līdz sestdienai:
8:00 latviešu valodā
18:00 latviešu valodā

Draudzes mājas lapa:
www.albertadraudze.lv
Draudzes kancelejas darba laiks:
no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.
9:00 līdz 12:00 un no 14:00 līdz 17:00
piektdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00
Svētdienās, valsts un obligāti svinamo
Baznīcas svētku dienās: slēgta.
Prāvests: Krišjānis Dambergs OFMCap,
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com
tālr.: 2 677 56 79;

Svētdienās:
8:00 poļu valodā
9:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā (ar ģimenēm un
bērniem)
Obligāti svinamajos Baznīcas svētkos:
8:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā

Vissvētākā Sakramenta adorācija:
Svētdienās:
Pēc Sv. Mises plkst. 9:00 līdz 18:00
Katra mēneša pirmajā piektdienā:
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00

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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Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētku laikā
Rīgas sv. Alberta Romas katoļu baznīcā
2013. / 2014. gadā
24. decembris, otrdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētku
Vigīlijas Sv. Mise – 1800
25. decembris, trešdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas lielie
svētki.
Svētās Mises: 800 (poļu val.), 900, 1100, 1800
26. decembris, ceturtdiena – Sv. Stefana, pirmmocekļa svētki. Svētās
Mises: 800, 1100, 1800
27. decembris, piektdiena - vīna un sulu sv. Jāņa, apustuļa un evaņģēlista,
godam svētīšana.
Svētās Mises: 800, 1800
28. decembris, sestdiena - Sv. Nevainīgo Bērniņu, mocekļu svētki. Svētās
Mises: 800, 1800
29. decembris, svētdiena - Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jāzepa
svētki. Svētās Mises: 800 (poļu val.), 900, 1100, 13.00 (krievu
val.)
1800 - Ģimenes Svētā Mise - svētība bērniem
31. decembris, otrdiena – Svētās Mises: 800
Pateicības Svētā Mise vecā gada noslēgumā - 1800
1. janvāris, trešdiena - Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes
lielie svētki.
Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 1800
6. janvāris, pirmdiena – Kunga Epifānija, lieli svētki.
Svētās Mises: 800, 1100, 1800 (krīta, vīraka, zelta un sudraba
rotaslietu svētīšana).
12. janvāris, svētdiena – Kunga kristīšana.
Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 13.00 (krievu val.) 1800
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