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Slavēts Kristus!  

Draudzes ticīgie brāļi 

un māsas! Šo gadu mēs esam 

iesākuši ar skaistiem pasāku-

miem. Pirmkārt, ar mūsu 

Kunga Jēzus Kristus piedzim-

šanas svinībām. Jā, kāpēc šis 

gads iesākas ar šo notikumu? 

Tāpēc, ka liturģiski un pēc 

Baznīcas laika cikla, katru ga-

du mēs sākam ar Adventes ie-

sākšanos. Kādreiz Baznīca arī 

mūsu ēru sāka skaitīt tieši ar 

šo grandiozo, noslēpumaino 

un Dievišķo notikumu. To la-

bi atspoguļo slāvu valodas 

vārds - рождество. 27. de-

cembrī mēs svinējām Svētās 

Ģimenes svētkus, kas ir kā 

visskaistākais paraugs visām 

ģimenēm, kuras meklē patie-

so, skaisto un Dievam patīka-

mo, to, ko var dot tikai Kunga 

Jēzus klātbūtne. Tanī pat die-

nā Dievs mūsu brāļu kapucīnu 

kopienu iepriecināja ar brāļa 

Jāņa mūžīgiem svētsolīju-

miem.  

Jaunavai Marijai kā 

Dieva Vienpiedzimušā Dēla 

Mātei mēs atdevām godu 1. 

FOTO: Svētais Blazijs dod svētību pret kakla 

slimībām.  
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Iziet caur Žēlsirdības durvīm, apzinoties, ka 

līdzi nāk Svētā Dieva Māte 

janvārī, kad mājās vai citur 

izšāvām nebeidzamus krāsu 

un spožuma pilnus salūtus. 

Viņai vienīgai par godu mēs 

varam izšaut nebeidzamus 

pateicības un prieka salūtus, 

kuriem nekad nav jābeidzas 

arī pēc šīs dzīves, jo tikai 

Viņa mums dāvāja Kungu 

un Glābēju. Šogad 3. janvā-

rī, gatavojoties uz Kunga 

Parādīšanās svētkiem, jau 

laicīgi nosvinējām pasāku-

mu - Trīs Austrumu ķēniņi. 

Klāt bija vairākas ar bēr-

niem kuplas ģimenes, kas 

iepriecināja arī visus klāte-

sošos. Šo parasto liturģisko 

laiku mēs varēsim piedzīvot 

ar īpaši sagatavotiem lūgšanu 

tekstiem no 18.-25. janvārim, 

lūdzoties par Kristum ticīgo 

vienotību. Ļoti skaisti un ap-

sveicami ir šie pārdomu tek-

sti, ko visai pasaulei šogad 

sniedz mūsu uz ekumeni 

(ekumēnisko dialogu) atvēr-

tie latviešu kristieši. Tādiem 

mums jābūt visiem, noārdot 

visus mūrus, kas traucē šim 

skaistajam dialogam. 

Lai Dievs jūs svētī un sargā! 

Prāvests Krišjānis  

Pāvests ir atvēris Žēlsirdī-

bas gada Svētās durvis Marijas 

Lielākajā bazilikā – Santa Maria 

Maggiore. Uz savu iemīļoto diev-

namu Francisks devās 1. janvāra 

vēlā pēcpusdienā. Pēc svinīgā 

Svēto durvju atvēršanas rita, viņš 

pirmais pārkāpa šo durvju slieksni 

un ienāca bazilikā, kur svinēja Svē-

to Misi. „Salve Mater misericor-

diae!” ar šiem senās himnas vār-

diem pāvests vērsās pie Marijas – 

Dieva Mātes. Viņš atgādināja, ka 

pazīstamajā himnā, ko ticīgie, jo 

īpaši Itālijā, dzied dievkalpojumu 

noslēgumā, ir rodama veselu cilvē-
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ku paaudžu ticības sintēze. „Esi 

sveicināta, Žēlsirdības Māte, 

Dieva Māte un piedošanas Māte, 

cerības Māte un žēlastības Māte, 

svētā prieka pilnā Māte,” ir dzie-

dājušas ticīgo paaudzes, savas 

acis vēršot uz Jaunavas ikonu, 

un lūdzot no Marijas mierināju-

mu un aizbildniecību. 

Pāvests teica, ka tikko 

atvērtās durvis ir Žēlsirdības 

durvis. Jebkurš, kurš caur tām 

iziet, ir aicināts ieslīgt Tēva žēl-

sirdīgajā mīlestībā, pilnīgi un 

bez jebkādām bailēm Viņam 

uzticoties. Pēc tam, no šīs bazili-

kas viņš var aiziet ar pārliecību 

– pilnīgu pārliecību, ka viņu pa-

vada Marija. Viņa ir žēlsirdības 

Māte, jo savā klēpī uzņēma pašu 

dievišķās žēlsirdības Vaigu – 

Jēzu, Emanuelu, visu tautu Gai-

dīto, Miera princi. Dieva Dēls, 

pieņemot miesu mūsu pestīšanas 

dēļ, ir dāvājis mums savu Māti, 

kura kopā ar mums svētceļo, lai 

nekad neatstātu mūs vienus dzī-

ves gājumā, jo īpaši neskaidrī-

bas un sāpju brīžos. Pāvests tur-

pināja: 

„Marija ir Dieva Māte, Die-

va Māte, kas piedod, kas dāvā pie-

došanu, un tāpēc varam teikt, ka 

Viņa ir piedošanas Māte. Šis vārds 

– „piedošana”, ko tik ļoti nesaprot 

pasaulīgā mentalitāte, norāda uz 

pašu kristīgās ticības augli. Tas, 

kurš neprot piedot, vēl nav iepazi-

nis mīlestības pilnību. Tikai tas, 

kurš patiesi mīl, spēj nonākt līdz 

piedošanai, aizmirstot par saņemto 

apvainojumu. Krusta pakājē Marija 

redz savu Dēlu, kas upurē sevi un 

tādējādi apliecina, ko nozīmē mīlēt 

kā mīl Dievs. Šai brīdī viņa dzird 

Jēzus vārdus, kuri, iespējams, ro-

das no tā, ko viņa pati Viņam ie-

mācīja jau no mazotnes: „Tēvs, 

piedod viņiem, jo viņi nezina, ko 

dara!” Tai brīdī Marija mums vis-
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iem kļuva par piedošanas Māti. 

Viņa pati, pēc Jēzus piemēra, kļu-

va spējīga piedot tiem, kas noga-

lināja viņas nevainīgo Dēlu.” 

Pāvests piebilda, ka piedošanas 

Māte māca Baznīcai, ka uz Gol-

gātas dāvātā piedošana nepazīst 

robežas. „Baznīcas piedošanai ir 

jābūt tikpat lielai, kā Jēzus piedo-

šanai uz Krusta, un Marijas pie-

došanai krusta pakājē,” norādīja 

Francisks. Viņš sacīja arī, ka pie-

došanas spēks ir pretinde skum-

jām, ko rada naids un atriebība. 

Piedošana paver ceļu priekam un 

mieram, jo tā atbrīvo dvēseli no 

domām par nāvi. Savukārt, naids 

un atriebība aptumšo prātu un 

plosa sirdi, atņemot tai atpūtu un 

mieru.  

Pāvests aicināja iziet caur 

Svētajām Žēlsirdības durvīm, ap-

zinoties, ka līdzās nāk Jaunava 

Māte, Svētā Dieva Māte, kura par 

mums aizbildina. „Ļausim, lai 

viņa mūs pavada un palīdz atklāt 

skaistumu, ko dod tikšanās ar vi-

ņas Dēlu Jēzu! Atvērsim plaši 

mūsu sirdi piedošanas priekam, 

apzinoties uzticības pilno cerību, 

kas mums tiek atgriezta, lai mūsu 

ikdienas eksistenci padarītu par 

Dieva mīlestības pazemīgo instru-

mentu,” aicināja pāvests. Homīli-

jas noslēgumā viņš pamudināja 

klātesošos trīs reizes no visa spēka 

atkārtot „Svētā Dieva Māte!” Tos 

pašus vārdus, sekojot Efezas seno 

kristiešu piemēram, viņš aicināja 

atkārtot arī, atstājot dievnamu. 

Francisks novēlēja laimīgu jauno 

gadu, pilnu ar Dieva žēlsirdību, 

kurš piedod visu, kā arī atvērt šai 

žēlsirdībai savu sirdi. 

I. Šteinerte/VR 

02/01/2016  
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Jāņa mūža svētsolījumi mūsu draudzē. 

 

 

2015. gada 27. decembrī 
plkst. 11.00 - Svētās Ģi-
menes svētkos mūsu 

draudzē brālis Jānis Sa-
vickis salika ordeņa mū-
ža svētsolījumus. Klāte-

sošie viesi bija Jāņa 
mamma, māsas un klos-

tera brāļi no Polijas semi-
nāra Ļubļinā. 
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3. janvāra pasākums bērniem un ģimenēm  

 

 

Mūsu draudzē 3. jan-
vārī notika pasākums 
Trīs ķēniņi. Bija klāte-
soši Misio ad Gentes 
pārstāvji ar savām 

ģimenēm, tāpat mū-
su draudzes kopienas 
un arī ģimenes ar sa-

viem bērniem.  
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No 18.janvāra līdz 25.janvārim: lūg-

šanu nedēļa par kristiešu vie-

notību. Var  saņemt pilnas at-

laidas tie, kuri piedalīsies lūgša-

nās visu nedēļu. 

25.janvāris, pirmdiena – sv. apus-

tuļa Pāvila konversija, svētki. 

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

2.februāris, otrdiena -– Kunga pre-

zentācija, svētki. Sv. Mises 

plkst.:8:00 un 18:00. Konsek-

rēto personu diena. 

3.februāris, cetur tdiena - Sv. 

Blazija, bīskapa un mocekļa, 

piemiņas diena. Svētības pret 

kakla slimībām. Svētās Mises: 

8:00 un 18:00. 

5.februāris, sestdiena – Svētās 

Agates, jaunavas un mocek-

les, piemiņas diena. Tiks svē-

tīta maize un ūdens. Svētās 

Mises: 8:00 un 18:00. 

 10.februāris – Pelnu trešdiena. 

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

Gavēnis un atturība no gaļas 

ēdieniem. 

11.februāris, cetur tdiena – 

Vissv. Jaunava Marija - 

Lurdas Dievmāte, piemiņas 

diena. Vispasaules slimnie-

ku diena – svētība slimnie-

kiem. Sv. Mises plkst. 8:00 

un 18:00. 

Liturģiskais kalendārs 

JĒZUS ADORĀCIJA 

Katru svētdienu mūsu draudzē 

notiek Vissvētākā Altāra Sakra-

menta adorācija pēc Sv. Mises 

plkst. 9:00 līdz 18:00. Aicinu uz 

klusu lūgšanu dienas laikā. Laikā 

no 10.00-11.00 ir paredzēts dzie-

dāt Stundu dziesmiņas Dievmātes 

godam, Rožukroņa I daļa un 

dziesmas Jēzus un Marijas godam. 

 

 

 

Sv. Mise par DVĒSEĻU DĀRZA mi-

rušo bērnu ģimenēm. Tuvākais 

aizlūgums – 20.janvārī plkst. 

18:00.  
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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  

Baznīca atvērta:  

Pirmdienās, trešdienās, ceturtdie-

nās:  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 

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 

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 !  


