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Slavēts Kristus!  
Šo februāra mēnesi mēs iesā-

kam ar Kunga prezentācijas svēt-

nīcā svētkiem. Šī diena ar ī gar ī-

gā nozīmē ir kā visu konsekrēto 

personu diena. Kaut arī mēs, visi 

kristieši, caur Kristības sakra-

menta svētsolījumu atjaunošanu 

un pieņemšanu esam Kristības 

sakramentā konsekrēti – veltīti 

Dievam, tomēr vien retais par to 

aizdomājas un nonāk līdz šādai 

ticībai. Varētu jautāt, kāpēc dau-

dzi cilvēki nevar nonākt līdz prak-

tiskai savas dzīves veltīšanai Die-

vam? Uz šo jautājumu netieši at-

bild vēstules ebrejiem autors. 

Viņš, runājot par mums kā miesī-

giem, kam ir miesa, ķermenis, bet 

reizē pavēršot skatienu uz Jēzu, 

kas bija Dieva veidā, bet nebaidī-

jās pieņemt mūsu dabu, sacīja: 

,,Bet, tā kā bērniem ir miesa un 

asinis, tad arī Jēzus tāpat to pie-

ņēmis, lai ar savu nāvi uzvarētu 

to, kam piederēja vara pār nāvi, 
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Palīdzēsim cits citam dzīvot cerībā! 

tas ir, velnu un lai atbrīvotu tos, 

kas bailēs no nāves visu mūžu ir 

padoti verdzībai” (Ebr 2,14). Tā-

tad, lai sevi veltītu Dievam, ir 

nepieciešams apzināties, ka dzī-

vojot pats par sevi, bez Dieva, 

esmu padots nopietnai verdzībai, 

kuru Dievs nav vēlējies. Tālāk, ir 

jāredz Dieva darbi Jēzus Kristus 

personā, kas mani glābj no šīs 

verdzības. Visbeidzot, ir jāizdzī-

vo Jēzus Kristus dzīve Baznīcas 

kā Kristus Miesas kopienā. Tā, 

lūk, ir sevis konsekrācija, jebšu 

veltīšana Dievam, kalpojot tuvāka-

jiem. Šādu cilvēku tad var saukt 

par Dieva bērnu, kas ir ieticējis 

Kristum un Viņam sekojot sevi 

veltī Dievam. Var pajautāt vēl arī, 

cik lielā mērā un kur es redzu sa-

vas dzīves veltīšanu Dievam? 

Novēlu jums šajā mēnesī 

veltīt savus darbus, uzdevumus un 

pienākumus pašam Dievam, lai 

labāk kalpotu saviem tuvākajiem. 

 Prāvests Krišjānis 

 Cerība nepieviļ! Optimisms 

pieviļ, bet cerība nepieviļ – to uz-

svēra pāvests trešdienas vispārējās 

audiences laikā. Šodien viņš iesā-

ka jaunu katehēžu ciklu par kristī-

gās cerības tematu. Francisks atzi-

na, ka šajos laikos, kas liekas tum-

ši, kuros ļaunuma, vardarbības un 

daudzu līdzcilvēku ciešanu priek-

šā tik bieži jūtamies apjukuši, ku-

ros reizēm krītam mazdūšībā un 

jūtamies bezspēcīgi, mums ir ļoti 

vajadzīga cerība. Nekad nezaudē-

sim cerību, jo Dievs savā mīlestībā 

ir mums līdzās – viņš atgādināja. 

Mēs varam sacīt: „Es ceru, jo Dievs 

man ir blakus. Dievs man soļo 

līdzās. Viņš nes mani uz rokām. 

Dievs nekad nepamet mūs vienus. 

Kungs Jēzus uzvarēja ļaunumu un 

pavēra mums dzīvības ceļu”. Taču 

ko nozīmē cerēt un kāpēc varam 

apgalvot, ka cerība nepieviļ? Lai 

rastu atbildi uz šo jautājumu, Svē-

tais tēvs aicināja ieklausīties Kunga 

vārdā. Viņš citēja fragmentu no Isa-
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ja grāmatas, 

kurš aicina sa-

gatavot Kungam 

ceļu un sludina 

mierinājuma 

vēsti (sal. Is 40, 

12.3-5). Fran-

cisks norādīja, ka Isajs ir Adven-

ta pravietis. Viņš ir izcilais cerī-

bas vēstnesis. 

Viena no pirmajām lie-

tām, kas notiek ar cilvēku, kurš 

novēršas no Dieva, ir tā, ka viņš 

zaudē prieku. Atmetot Dievu, 

cilvēks pazaudē spēju smaidīt – 

sacīja pāvests. Šis cilvēks varbūt 

var smieties, dzīt jokus, bet viņa 

sirdī pietrūkst patiesa prieka, jo 

prieka avots ir cerība, ko, savu-

kārt, saņemam, esot kopā ar 

Dievu. Kaut ko līdzīgu piedzī-

voja Izraēļa tauta, kas, būdama 

verdzībā, bija pazaudējusi dzim-

teni, brīvību, cieņu un arī paļāvī-

bu uz Dievu. Pravieša Isaja sau-

ciens atkal atver tās sirdi ticībai 

un cerībai. Kad mēs atrodamies 

tumsā, mums ir grūti smaidīt. 

Tomēr tieši cerība māca mūs 

smaidīt, lai atrastu ceļu pie Dieva. 

Bieži vien mūsu dzīve ir kā 

tuksnesis – turpināja Francisks. 

Mums ir grūti iet uz priekšu, bet ja 

uzticamies Dievam, tad mūsu dzī-

ve kļūst skaista un plaša kā auto-

maģistrāle. Tikai nekad nevajag 

zaudēt cerību. Neraugoties ne uz 

ko, vienmēr pietiek turpināt ticēt. 

Kad mūsu priekšā ir bērns, tad, 

neskatoties uz to, ka mums varbūt 

ir daudzas problēmas un grūtības, 

mēs iekšēji smaidam. Mēs smai-

dam, jo mūsu priekšā ir cerība. 

Bērns ir cerība! Tāpat arī savā 

dzīvē jāsaskata cerības ceļš, kas 

mūs ved pie Dieva, kurš mūsu dēļ 

kļuva Bērns. Viņš liks mums pa-

smaidīt. Viņš dos mums visu. 

„Saucēja balss tuksnesī: 

sagatavojiet Kungam ceļu”, šos 

Isaja vārdus izmanto Jānis Kristī-



4  

 

tājs (Mt 3, 3). Tā ir balss, kas 

sauc tur, kur liekas, ka neviens 

nedzird. Tā ir balss, kas sauc ticī-

bas krīzes izraisītā apjukumā. 

Mēs nevaram noliegt, ka mūsdie-

nu pasaulē valda ticības krīze – 

sacīja pāvests. Daudzi apgalvo, 

ka tic Dievam, ka ir kristieši, bet 

viņu dzīve ir tālu no kristietības. 

Viņu dzīve ir tālu no Dieva. Pa-

tiesi ticēt nozīmē ne tikai teikt 

„Es ticu”, bet ar visu sirdi atgriez-

ties pie Dieva, kurš mūs gaida. 

Tāpēc Jānis Kristītājs aicina saga-

tavot Kungam ceļu. Mums ir jā-

gatavojas satikties ar šo Bērnu, 

kurš palīdzēs mums atgūt smaidu. 

Dievs raksta mūsu dzīves vēsturi 

– teica Svētais tēvs. Īsto mūsu 

dzīves vēsturi, kas saglabāsies 

mūžībā, raksta Dievs ar Mariju, ar 

Jāzepu un citiem vienkāršajiem 

ļaudīm, kurus satiekam pie Betlē-

mes silītes. Mazie un vienkāršie 

ļaudis, pateicoties savai ticībai, 

kļuva lieli. Tie ir mazie, piemē-

ram, Betlēmes gani, kuri prot dzī-

vot ar cerību. Cerība ir vienkāršo 

ļaužu tikums. Tie, kuri ir vareni, 

apmierināti, nezina, kas ir cerība. 

Katehēzes noslēgumā pāvests aici-

nāja paļāvīgi gaidīt Kunga atnāk-

šanu. Lai kāds būtu mūsu dzīves 

tuksnesis, pa kuru staigājam, tas 

var kļūt par ziedošu dārzu, jo cerī-

ba nepieviļ. 

Uzrunājot atsevišķas svēt-

ceļnieku grupas, pāvests paskaid-

roja, ka cerība ir tāds kristīgais 

tikums, ko kā dāvanu saņemam no 

paša Dieva. Pateicoties šim tiku-

mam, mēs varam skatīties pāri da-



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žādām problēmām, sāpēm, grūtī-

bām, saviem grēkiem un apbrīnot 

Dieva skaistumu. Palīdzēsim cits 

citam dzīvot cerībā! – mudināja 

Francisks. 

Pāvests aicināja ticīgos 

mācīties no Dievmātes, kā dzīvot 

vienotībā ar Dievu, pilnīgi Viņam 

uzticēties, paļāvīgi cerēt uz Viņu un 

ik dienas izpildīt Viņa gribu. 
 

J. Evertovskis / VR 

http://lv.radiovaticana.va/

news/2016/12/07/ 

TAIZÉ DIENAS Rīgas Sv. Alberta draudzē  

Fotogrāfijas ņemtas no Facebook:  

  

Rīgas svētā Alberta Romas katoļu draudze 
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KATEHĒZES jauniešiem, pieaugušajiem un senjoriem 
 

Sākot no 09.01.2017. katru pirmdienu un ceturtdienu plkst. 

19:30 Romas katoļu Sv. Alberta baznīcas draudzes namā Liepājas 

ielā 38. Sīkāku informāciju var uzzināt pie prāvesta K. Damberga 

tel.: 26775679, vai katehētu grupas vadītāja Sergeja tel.: 

29212806. 

   Draudzes aktivitātes 
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2.februāris, cetur tdiena -– Kunga 

prezentācija, svētki. Sv. Mises 

plkst.:8:00 un 18:00.  

3.februāris, piektdiena - Sv. Blazi-

ja, bīskapa un mocekļa, piemi-

ņas diena. Svētības pret kakla 

slimībām. Svētās Mises: 8:00 un 

18:00. 

 11.februāris, sestdiena – Vissv. 

Jaunava Marija - Lurdas 

Dievmāte, piemiņas diena. 

Vispasaules slimnieku diena – 

svētība slimniekiem. Sv. Mises 

plkst. 8:00 un 18:00 

(svētdienas Svētā Mise). 

14.februāris, otrdiena – sv. 

Cirils, mūks, un sv. Meto-

dijs, bīskaps, Eiropas aiz-

bildņi, svētki. Sv. Mises 

plkst.:8:00 un 18:00. 

1.marts – Pelnu trešdiena. Sv. 

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

Gavēnis un atturība no gaļas 

ēdieniem. 

Liturģiskais kalendārs 

Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu draudze ielūdz visus interesentus uz 

jaunu, jau    20.-to pēc kārtas Alfa kursu  

t. Krišjāņa Damberga (OFMCap ) vadībā. 

Pirmā tikšanās notiks: 

2017.gada 1.februārī, plkst.19:00,  Zemaišu ielā 2.  

Alfa kurss ir domāts ikvienam, bet īpaši tiem, kuri vēlas kaut ko vairāk 

uzzināt par kristietību. Tā ir iespēja uzdot savus jautājumus un kopīgi ar 

citiem meklēt atbildes. 

Vairāk informācijas varat uzzināt pie Marinas, 

tālr.: 29506282,  kā arī  lasot mūsu mājaslapu:    

http://albertadraudze.lv/alfa-kurss/.  

Pieteikties varat, rakstot uz e-pastu:  

                     alfakursi@gmail.com. 

Alfa kurss notiks katru trešdienu 10 nedēļu garu-

mā. Nāc pats un ņem līdzi savus draugus! 

http://albertadraudze.lv/alfa-kurss/
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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 !  

 

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  

 

Baznīca atvērta:  

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, 

ceturtdienās:  7:00 – 9:00 un 16:30 – 

18:45; un piektdienās: 7:00 – 9:00 

un 16:30 – 19:00;  

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 

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 svina-

mo  Baznīcas svētku dienās: slēgta. 

Prāvests:  

Krišjānis Dambergs OFMCap,  

e-pasts: br.krisjanis@gmail.com 

tālr.: 2 677 56 79 

 

Svētās Mises: 

No pirmdienas līdz sestdienai: 

8:00 latviešu valodā 

18:00 latviešu valodā 

Svētdienās: 

8:00 poļu valodā 

9:00 latviešu valodā 

11:00 (Summa) latviešu valodā 

13:00 krievu valodā  

18:00 latviešu valodā  

(ar ģimenēm, jauniešiem un bēr-

niem) 

Obligāti svinamajos Baznīcas svēt-

kos: 

8:00 latviešu valodā 

11:00 (Summa) latviešu valodā 

18:00 latviešu valodā 


