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KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!
PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!
Novēlu Jums piedzīvot priecīgus ticības, cerības un Kristus
mīlestības svētkus Jūsu sirdīs. Lai Jēzus Kristus, kas ir uzvarējis ļauno, iznīcinājis grēka varu un augšāmcēlies Cilvēka
miesā, dāvā Jums patiesu mieru un piedošanu!
Prāvests t. Krišjānis Dambergs OFMCap

Kungs, dāvā savu mieru mūsu
zemei, dāvā savu mieru mūsu sirdīm!
Jo Tavs miers nav kā nopūta, kas
atdota pasaules vējiem.
Tavam mieram ir dzīvības riska
cena, tas ir pats Dievs, nācis pie
cilvēkiem, lai atdotu sevi.
Kungs, dāvā mums savu mīlestību!
Jo Tava mīlestība nav vārds, nav
sapnis, kas liek veldzēties debesīs.
Dieva mīlestība ir pats Dievs,
svētības ūdens, dzīvais ūdens
bezcerības tuksnesī.
Kungs, liec, lai mūsu tumsā ataust Tava diena!
Jo tas nav vēstures mirklis, nav
pārejošs brīdis.
Tava diena ir Dieva mūžība, pa-

tiesības gaisma bez nakts, bez
tumsas smaguma.
Nāc, Emanuēl, nāc, dzīvais Dievs
ar mums!
Nāc, dāvā savu mieru kā gaismu
un glābšanu! Nāc, atjauno savu
mīlestību!
Ak, žēlsirdīgais Dievs, dāvā
mums mieru kā saviem svētajiem
apustuļiem, sakot:
”Es jums dodu savu mieru.”
Tavi svētie apustuļi saņēma mieru, lai nestu to visā pasaulē,
Un, glābjot Tavu tautu, šo mieru
nezaudēja, tas viņos pat nesaruka.
Kungs, ļauj arī mums to baudīt –
Tavu mieru.
Siluāns
(no grāmatas Sirds atrod vārdus
Lieldienās)

Draudzes aktivitātes
Aicinām uz kopīgu lūgšanu
visus, kas ilgstoši slimo - cieš
no fiziskām un garīgām sāpēm.
Aizlūgšanā vai ciešanās mēs
būsim Jēzus Kristus Vissvētākajā
Altāra
Sakramentā
priekšā. Lūgšana notiks š.g. 15.
maijā mūsu draudzē pēc vakara
Sv. Mises plkst. 18:00.
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27. aprīlī un 25. maijā plkst.
19:15 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.

Sv. Mise par pirms dzimšanas 3. trešdienā plkst. 18:00. Tuvāmirušo bērnu ģimeņu dzimtas kie aizlūgumi - 16. aprīlī un 14.
ciltskoka dziedināšanu un at- maijā.
brīvošanu – Katra mēneša

Liturģiskais kalendārs
21. aprīlis, Lieldienu oktāvas pirmdiena, Sv. Mises: plkst. 8:00,
11:00 un 18:00.
25. aprīlis, piektdiena – Sv. evaņģēlists Marks, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
27. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv. Mises: 8:00 (poļu
val.), 9:00, 11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (jauniešiem,
bērniem un ģimenēm).
29. aprīlis, otrdiena – Sv. Katrīna no Sjēnas, jaunava, Baznīcas
doktore un Eiropas aizbildne, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
3. maijs, sestdiena – Sv. apustuļi Filips un Jēkabs, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
14. maijs, trešdiena – Sv. apustulis Matejs, svētki. Sv. Mises: 8:00
un 18:00.
29. maijs, ceturtdiena – Kunga Debeskāpšana, lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00.
8. jūnijs, svētdiena – Svētā Gara nosūtīšana, lieli svētki. Sv. Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00, 11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00
(jauniešiem, bērniem un ģimenēm). Noslēdzas Lieldienu laiks.
9. jūnijs, pirmdiena – Vissvētākā Jaunava Marija, Baznīcas Māte, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
Maija mēnesī dievkalpojumi Vissvētākās Jaunavas Marijas
godam notiks:
no pirmdienas līdz piektdienai – pirms vakara Sv. Mises - plkst.
17:30, sestdienās – pēc Sv. Mises plkst. 8:00, svētdienās – pēc Sv.
Mises plkst. 9:00.
Draudzes kontaktinformācija: Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002, tālr.: 6 761
36 30; mob.: 2 707 46 76 ; Draudzes mājas lapa: www.albertadraudze.lv
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LIELĀ NEDĒĻA
17. aprīlis, Lielā Ceturtdiena – Sv. Jēkaba katedrālē no rīta plkst.
9:00 tiek celebrēta Hrizmas Svētā Mise ar arhibīskapa Zbigņeva
Stankeviča dalību un priesteriem no Rīgas Arhidiecēzes.
Noslēdzas Lielā Gavēņa laiks.
Aicinām ticīgos piedalīties Trīs Svēto Dienu dievkalpojumos. Lūgums pieņemt Gandarīšanas sakramentu līdz Lielās Piektdienas dievkalpojumam, jo laiks līdz Lieldienu Vigīlijas Sv. Misei nav piemērots
sakramentu pieņemšanai.
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA LIELDIENĀS
TRĪS SVĒTO DIENU UN KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU LAIKĀ
17. aprīlis, Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas diena, Sv. Mise būs tikai plkst. 18:00. Lielajā Ceturtdienā par Visusvēto Sakramentu...
(Tantum ergo...) dievbijīgu nodziedāšanu - pilnas atlaidas.
18. aprīlis, Lielā Piektdiena - Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas
diena. Baznīca atvērta sākot no plkst. 11.00; par Kristus Krusta adorāciju – pilnas atlaidas; šajā dienā gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem. Kunga Ciešanu liturģija plkst. 15:00.
19. aprīlis, Lielā Sestdiena – Lieldienu maltītes ēdienu svētīšana no
plkst. 9:00 līdz 17:00 katras stundas sākumā. Šajā dienā ticīgie tiek
aicināti pie Kunga kapa apcerēt Kristus Ciešanas un Nāvi (saskaņā ar
Bīskapu Konferences lēmumu atturība no gaļas ēdieniem – līdz vigīlijas dievkalpojumam).
LIELDIENAS
Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlijas Sv. Mise plkst. 18:00. Šajā
dievkalpojumā par kristības solījumu atjaunošanu – pilnas atlaidas. Ticīgajiem jāņem līdzi sveces, kuras tiks iedegtas no svētītās uguns.
20.aprīlis, svētdiena - Kunga Augšāmcelšanās diena. Rezurekcijas
procesija plkst. 8:00 un svinību Sv. Mise; Sv. Mises arī plkst.
11:00, 13:00 (krievu val.) un 18:00 (bērniem un ģimenēm).
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