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Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Mūsu rokās ir ielikta
mūžības ķīla. Mēs varam pajautāt, kas to ir ielicis mūsu,
citu labas gribas cilvēku un
svēto, kas dzīvojuši pirms
mums, rokās. Un kas ir tā

garantija, uz ko mēs varam
paļauties? Tāpat kā to piedzīvoja sv. Marija, sv. Pāvils, sv.
Pēteris, sv.Jānis, sv. Francisks,
sv. Terēze, svētie pāvesti Jānis
Pāvils II un Jānis XXIII un tik
daudzi svētie, kas mums ir kā
mīļi un tuvi draugi. Uz šiem
jautājumiem labi varēs atbildēt tagadējais pāvests Francisks.
“Caur Svēto Garu Dievs
mūsu rokās ir ielicis Debesis
kā mūžības ķīlu.” Pāvests
Francisks atzīmēja, ka šī dāvana, diemžēl, bieži tiek atstāta novārtā “blāvas” un liekulīgas dzīves labā. Svētais Gars
ir gaismas “zīmogs”, ar kuru
Dievs kristiešiem ir ielicis rokās Debesis. Pāvests soli pa
solim aplūkoja svētā Pāvila
vēstuli efeziešiem, kuri tāpēc,
ka ieticēja Evaņģēlijam, bija

saņēmuši “Svētā Gara zīmogu”. Ar šo dāvanu Dievs mūs
ne tikai ir izvēlējis, bet ir piešķīris arī stilu – veidu, kādā
dzīvot, kas nav tikai ieradumu
saraksts. Tas ir kaut kas vairāk – tā ir identitāte: “Mūsu
identitāte ir tieši šis zīmogs,
šis Svētā Gara spēks, kuru
mēs visi esam saņēmuši
Kristībā. Un Svētais Gars ir
apzīmogojis mūsu sirdi un
iet kopā ar mums. (Var piebilst, ka, ja mēs kļūstam pazemīgi lūdzot un esam paklausīgi Svētā Gara iedvesmām, tad
mēs noteikti piedzīvojam Svētā Gara darbību savā ikdienā.) Šis Gars, kas tika apsolīts, – Jēzus to apsolīja – šis
Gars dod mums ne tikai identitāti, bet arī mūsu mantojuma
ķīlu. Ar Viņu iesākas Debesis.
Mēs dzīvojam
saskaņā ar šīm
Debesīm, ar šo
mūžību, jo mūs
ir apzīmogojis
Svētais Gars,
kas ir tieši Debesu iesākums:
tā ir ķīla, kas
atrodas mūsu
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rokās. Līdz ar šo zīmogu mūsu rokās ir Debesis.”
“Mīlestība, prieks, miers, cēlsirdība, labvēlība, labestība,
uzticība, lēnprātība, valdīšana
pār sevi. Tas ir mūsu ceļš pretim Debesīm. Tas ir mūsu
ceļš, kas uzsāk Debesis jau
šeit,” sacīja pāvests Francisks.
Lai novembra mēnesī
Tev personīgi būtu vēlme sastapties ar kādu no svētajiem,
lasot ģimeniskā atmosfērā kādu no svēto dzīves liecībām grāmatām, biogrāfijām, arī
kopā ar bērniem! Lai Jūsu ģimenē ik dienu netrūktu kaut 5
minūšu, kas veltītas Dieva
Vārdam un Viņa svēto dzīves
liecībai!
Lūgšanās esmu kopā ar Jums
visiem!
Prāvests Krišjānis

ATSKAŅAS NO TEZĒ DIENĀM

Svētā Alberta draudze uzņem Tezē svētceļniekus
“Svētīta tauta, kas gavilēt prot, Kungs, Tava vaiga gaismā tie staigās.”
No šiem 89. psalma
vārdiem sastāv pirmā Tezē
dziesma, kas oriģināli sacerēta latviešu valodā. To, ka
latvieši prot gavilēt, apzinās
visi, taču septembra beigas
bija laiks, kad latvieši varēja
pierādīt to, ka ir arī viesmīlīga tauta, savās mājās uzņemot jauniešus no dažādām
Baltijas reģiona valstīm.
Vairākus desmitus svētceļnieku uzņēma arī Svētā Alberta draudze, lai kopā ar
jauniešiem izdzīvotu viesmīlības, tuvākmīlestības un
pielūgsmes svētkus.
Draudzes locekļi atvēra savu māju durvis, ļaujot šiem jauniešiem Tezē
dienu laikā izdzīvot īpašu
uzticēšanos un atvērtību.
Īpašas sajūtas sagādāja arī
Tezē lūgšana sestdienas rītā,

kur piedalījās gan jaunieši,
gan viņu viesģimenes, gan arī
citi draudzes locekļi. Pasākuma noskaņās bija arī svētdienas galvenā Svētā Mise, kur
ērģeļu un kora dziedājumu
vietā šoreiz skanēja Tezē
dziesmas, ko izpildīja draudzes jaunieši.
Šo dienu laikā draudzē
bez tik ierastās latviešu valodas skanēja arī daudzas citas –
lietuviešu, poļu, zviedru, ukraiņu un krievu, kā arī angļu
valoda. Līdzīgi kā Vasarsvētkos, kad Dievs ar savu Svēto
Garu apvienoja daudzu tautu
cilvēkus, ļaujot tiem saprast
vēsti par Viņa Augšāmcelšanos, tā arī šajās dienās valdīja
īpaša vienotība. Jaunieši, gan
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daloties mazajās grupiņās,
gan lasot Svēto Rakstu lasījumus lūgšanā un Svētajā Misē,
iepazina valodu un kultūru
daudzveidību, kas atspoguļo
Dieva radošumu.
Kaspars Tesjuls, kurš
bija atbildīgs par pasākuma
organizāciju sv. Alberta draudzē, daloties atmiņās un sajūtās, raksta:
“Rīkot Tezē pasākumu
mūsu draudzē bija svētība gan
mums kā komandai, gan arī
pašai draudzei. Jaunieši nes
sevī prieku, apņēmību un dzīvību – to, kas mums visiem ir
vajadzīgs. Uzņemt jaunus cilvēkus savā vidū, uzņemt svētceļniekus, uzņemt pašu Kristu. Vismaz uz brīdi atteikties

no sava egoisma, pārvarēt savus stereotipus. Un darīt to,
cik labi spēj vai cik atļauj iespējas, būt par Zemes sāli. Šis
pasākums bija laba iespēja saskatīt, kas mūs vieno, tā vietā,
lai meklētu atšķirīgo vai kritizētu. Ticu, ka tas nesīs savus
augļus klāt pie tiem, kas jau
saņemti. Liels paldies katram,
kas iesaistījās, lai pasākums
izdotos pēc iespējas labi, un,
protams, – mūsu viesģimenēm(!), kā arī Tezē komandai,
prāvestam par atbalstu, daudzajiem mūziķiem un ikvienam, kas pielika savu roku!
Pāri visam pateicība Dievam,
kurš mūs katru ļoti mīl un vada uz lielāku vienību (Ef 4, 26)!”
Velta Skolmeistere
*****
“Tezē vasaras vakaros
zem zvaigžņotām debesīm mēs pa atvērtajiem logiem dzirdam
jauniešu balsis. Mēs
brīnāmies par to, cik
viņu ir daudz. Viņi
meklē un lūdz. Un mēs
sev sakām: viņu tiekša-
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nās pēc miera un paļāvības ir
kā šīs zvaigznes, mazas gaismiņas naktī,” tā saka Tezē
kopienas dibinātājs brālis Rožē.
Arī mēs, Alberta draudze, varējām dzirdēt un redzēt daudz
vairāk jauniešu tieši no 26.
līdz 28. septembrim, kad pie
mums viesojās kristiešu jaunieši gan no Lietuvas, Polijas,
Baltkrievijas, Ukrainas, Somijas, gan arī citām Latvijas
vietām, lai piedalītos Tezē
Baltijas reģionālajā tikšanās
reizē. Aptuveni 30 jaunieši,
kas bija uzticēti tieši Svētā
Alberta Romas katoļu draudzei, pievienojās mūsu esošajiem draudzes locekļiem, lai
pāris dienas slavas dziesmas
Dievam būtu skaļākas, Tezē
stilā meditatīvākas, lai izskanējušās liecības uzrunātu un
iedvesmotu, lai mazajās grupiņās saprastu, ka mums ir
daudz, ar ko varam dalīties.
Programmā bija gan visiem
kopīgas lūgšanas Sv. Pētera
baznīcā, gan atsevišķi pa
draudzēm, kas atgādina, ka
esam viena Baznīca, tomēr
tajā pašā laikā piederam vie-

nai konkrētai draudzei, ģimenei. Šī kopība, kas šoreiz sniedzās pāri valsts robežām, atgādināja, ka mēs neesam vieni, bet gan, ka mums ir brāļi
un māsas Kristū katrā zemē,
katrā mazā pilsētā vai ciematā. Šī kopība atgādināja, cik
skaisti ir slavēt Dievu, tā ir
mūsu vienotā valoda, kas ir
saprotama ikvienam kristietim
ikvienā pasaules malā.
Tāpat šī bija iespēja mums.
Mēģināt atvērt durvis cilvēkam. Caur šo cilvēku uzņemt
Jēzu. Mācīties jaunus veidus,
kā runāt ar Dievu. Protams,
izjust svētkus, kad esam vienkārši kopā Dieva godam.
Šoreiz mēs varējām brīnīties
kopā ar brāli Rožē: “Cik viņu
(jauniešu) ir daudz. Viņi meklē un lūdz.” Šajās dienās jo
īpaši tika meklēts un lūgts.
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Lūgts par to, lai mēs būtu
“zemes sāls”, kas piepildītu
to, ko brālis Rožē ir teicis, ka
mūsu “tiekšanās pēc miera un
paļāvības ir kā šīs zvaigznes,
mazas gaismiņas naktī.”
Es ticu, ka caur šo kopību
mēs kļuvām par graudiņu vairāk “zemes sāls” un ka debesu zvaigznes kļuva spožākas.
Inta Štikāne

Draudzes aktivitātes
JĒZUS ADORĀCIJA
Katru svētdienu mūsu draudzē
notiek Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija pēc Sv. Mises
plkst. 9:00 līdz 18:00. Visi ir aicināti uz klusu lūgšanu dienas laikā. Laikā no 10.00-11.00 ir paredzēts dziedāt Stundu dziesmas
Dievmātes godam, Rožukroņa I
daļa un dziesmas Jēzus un Marijas godam.
***
Sv. Mise par DVĒSEĻU DĀRZA mirušo bērnu ģimenēm. Tuvākais aizlūgums – 19. NOVEMBRĪ plkst. 18:00.
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Aicinām uz kopīgu lūgšanu Vissvētākā Altāra Sakramenta
priekšā par tiem, kas ilgstoši
slimo - cieš no fiziskām un garīgām sāpēm. Lūgšana notiks š.g.
20. novembrī mūsu draudzē pēc
vakara sv. Mises plkst. 18:00.
***
LAULĀTO PĀRU TIKŠANĀS
2. novembrī plkst. 13.00 un 30.
novembrī plkst. 15:00 kustība
„Laulāto tikšanās” kopā ar draudzes priesteri organizē tikšanos
tiem, kuri bijuši rekolekcijās vai
izgājuši saderināto un iemīlējušos
tikšanās kursus. Sīkāka informācija pie Daiņa un Baibas, tālr.
29158076.

Liturģiskais kalendārs
1. novembris, sestdiena – Visi
Svētie, obligāti svinamie lielie
svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00,
18:00 (procesija pēc sv. Mises).
2. novembris, svētdiena – visu
Ticīgo Mirušo piemiņas diena.
Sv. Mises: 8:00, 9:00, 11:00
(sēru procesija mirušo piemiņai pēc sv. Mises), 13:00 un
18:00.
1. - 8. novembris – Lūgšanu nedēļa par mirušajiem.

Atlaidas par mirušajiem:
1. un 2. novembrī var iegūt pilnīgas atlaidas, kuras drīkst upurēt
tikai par mirušajiem, dievbijīgi
apmeklējot baznīcu un tur noskaitot Kunga lūgšanu „Tēvs mūsu” un
„Es ticu”.
Laikā no 1. līdz 8. novembrim
(ieskaitot) var iegūt pilnīgas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par
mirušajiem, ja dievbijīgi apmeklē
kapsētu un lūdzas par mirušajiem.
Pārējās gada dienās par lūgšanu
kapsētā var iegūt daļējas atlaidas.
Lai saņemtu atlaidas:
jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī, proti, bez grēka;
sevī ir jāuzmodina pilnīga atteikšanās no grēka, arī no ikdienišķā

(tātad arī no atkarībām), svarīga
iekšējā nostāja;
ja nepieciešams, jāpieiet pie Grēksūdzes sakramenta;
jāpieņem Svētā Komūnija;
jāpalūdzas Pāvesta nodomā (tādā
nodomā, kādu konkrētajam mēnesim noteicis Svētais Tēvs) vismaz Tēvs mūsu un Esi sveicināta.
Ar vienu Grēksūdzes sakramentu
pietiek, lai saņemtu vairākas atlaidas, toties Svētā
Komūnija
un lūgšana Pāvesta nodomā ir
nepieciešama katrai dienai atsevišķi.
9. novembris, svētdiena – Laterāna Bazilikas iesvētīšanas
gadadiena, svētki. Sv. Mises
plkst.: 8:00, 9:00, 11:00, 13:00
un 18:00.
16. novembris, svētdiena – Mūsu
baznīcas aizbildņa sv. Alberta
Lielā lielie svētki (atlaidas).
Sv. Misi plkst. 11:00 celebrēs
arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, tiks dalīts Iestiprināšanas
sakraments.
23. novembris, svētdiena – Mūsu
Kunga Jēzus Kristus, Vispasaules Karaļa, lielie svētki.
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
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
Otrdienās:
30 min. pēc Sv. Mises 18:00

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 svinamo Baznīcas svētku dienās: slēgta.
Prāvests:
Krišjānis Dambergs OFMCap,
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com
tālr.: 2 677 56 79

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.

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 bērniem)
Obligāti svinamajos Baznīcas svētkos:
8:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā
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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