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Dārgie brāļi un māsas Kristū!

Lai top slavēts Jēzus Kristus! Lai Kungs mums visiem

dod cerības prieku!
“Kristīgā dzīve nav svētki, bet gan cerības prieks”, teica pāvests
Francisks. Tāpat pāvests atzina: “Un ir jāsaka patiesība – ne visa kristīgā
dzīve ir svētki. Ne visa! Daudzreiz raudam. Kad esi saslimis, kad tev ir
problēmas ģimenē ar dēlu, meitu, sievu, vīru. Kad redzi, ka alga mēneša
beigās netiks izmaksāta, bet tev mājās ir slims bērns. Kad redzi, ka nevari samaksāt dzīvokļa kredītu un būs jāizvācas ārā… Daudzas problēmas,
kas mūs nomoka. Taču Jēzus saka: Nebaidieties!” Pāvests Francisks atzīmēja, ka “pastāv arī cita veida skumjas – skumjas, kas mūs visus pie-

meklē, kad nestaigājam labus ceļus. Kad, vienkāršiem vārdiem runājot,
ejam pirkt prieku, jautrību – to, kas piemīt pasaulei, kas ir grēka prieks
un jautrība. Beigās mūsos paliek tukšums un skumjas. Un tās ir ļaunas
jautrības skumjas. Savukārt, kristīgais prieks ir cerības prieks”. Tas, kas
paliek, ir prieks – Jēzus prieks, attīrīts, šķīstīts prieks. Pāvests atzina,
ka šis prieks dažos dzīves brīžos paliek apslēpts, smagos brīžos to nejūt,
taču tas nāk vēlāk. Tas ir cerības prieks!
Novēlu visiem jums, lai Svētā Gara klātbūtne un Viņa dāvanas palīdz
iemantot šo Kristus prieku katrā dzīves situācijā. Šajā vasaras periodā
ir iespējams piedzīvot Kristus prieku, esot kopā un dodoties svētceļojumā uz Aglonu (skatīt informāciju tālāk). Svētceļojums palīdzēs arī
aizmirst šīs pasaules, jebšu ikdienas dzīves rūpes un iemācīs kalpot viens
otram pazemībā un sirds vienkāršībā. Daudzi šajā svētceļojuma laikā
meklēs savā dzīvē jēgu un aicinājumu, uz ko arī visus aicinu.
Prāvests Krišjānis

Spēka dāvana ļauj pārvarēt pārbaudījumus
un ikdienas pagurumu
Katehēžu cikla par Svētā
Gara dāvanām ietvarā, Francisks
šodien pievērsās spēkam. Iepriekšējās reizēs tika aplūkotas pirmās
trīs dāvanas – gudrības, saprāta
un padoma dāvana. Tās palīdz
mums nodibināt vienotības saikni ar Dievu, saskatīt Viņa mīlestības plānu un savas izvēles pakārtot Viņa gribai. Vēloties dzīvot saskaņā ar Dieva mīlestību un
Viņam sekot, nereti tomēr piedzīvojam, ka esam vāji un ka mums
ir savas robežas. Tāpēc Dievs nāk
mums pretī un sava Gara spēkā
atbalsta mūs mūsu vājumā. Svētais Gars dāvā mums tik ļoti svarīgo un nepieciešamo spēka dāva2

nu.
Pāvests uzsvēra, ka Kungs
vienmēr mums dod savu spēku. Tas
notiek mūsu ikdienas dzīvē. Evaņģēlijā atrodama kāda līdzība par sējēju
un sēklu, kas krita ceļmalā, starp akmeņiem un labā zemē (sal. Mk 4, 39; Mt 13, 3-9; Lk 8, 4-8). Sējējs ir
Debesu Tēvs, bet sēkla ir Dieva
Vārds. Šī sēkla nereti sastopas ar mūsu sirds sausumu un, pat iesēta un
pieņemta, reizēm paliek neauglīga.
Šajā ziņā svarīga ir minētā dāvana.
Ar spēka dāvanu Svētais Gars atbrīvo
mūsu sirds augsni – skaidroja Francisks. Svētais Gars atbrīvo mūsu sirdi
no nejūtīguma, nedrošības un visām
bailēm, kas var kļūt par šķērsli tam,

lai Dieva Vārds patiesi un ar prieku tiktu īstenots dzīvē.
Spēka dāvana ir īpaši svarīga dažādos grūtību brīžos un ekstrēmos apstākļos. Pateicoties šai
dāvanai, kristieši daudzās pasaules
malās nebaidās apliecināt savu ticību Jēzum un atdod par Viņu pat
savu dzīvību. Pateicoties šai dāvanai, ticīgie spēj tikt ar visu galā pat
vissmagākajās ikdienas dzīves situācijās. „Arī mēs visi pazīstam
cilvēkus, kuri dzīvo smagos apstākļos, kuri daudz cieš”, turpināja
pāvests. „Padomāsim par tiem vīriešiem un sievietēm, kuriem ir
grūta dzīve, kuri cīnās, lai uzturētu
ģimeni, izaudzinātu bērnus. Viņi to
spēj tāpēc, ka viņus atbalsta spēka
gars. Cik gan daudz ir stipru vīrie-

šu un sieviešu – tādu, kurus mēs
nemaz nepazīstam! Viņiem pietiek
spēka dzīvot, atbalstīt savu ģimeni,
strādāt, paust savu ticību. Šie mūsu
brāļi un māsas, īstenībā, ir svēti
cilvēki. Tie ir ikdienas svētie, kuri
nemanīti dzīvo mūsu vidū. Viņiem
ir tieši šī spēka dāvana, kas ļauj
izpildīt savus pienākumus – tēva,
mātes, brāļu, māsu un pilsoņu pienākumus. Tādu cilvēku ir daudz,
ļoti daudz!”
Francisks aicināja klātesošos pateikties Dievam par šiem
ļaudīm un uzdot sev jautājumu: „Ja
viņi to dara un ja viņi to var, tad
kāpēc gan lai es to nevarētu?” Bez
tam, mums ir jālūdz Kungam, lai
Viņš dod mums spēka dāvanu. Pāvests piebilda, ka nevajadzētu tomēr domāt, ka spēka dāvana mums
būtu nepieciešama tikai atsevišķos
gadījumos un atsevišķās situācijās.
Tā ir vajadzīga katrā ikdienas dzīves situācijā. Svētais Pāvils raksta:
„Es varu visu tanī, kas mani stiprina” (Fil 4, 13). Esam aicināti to
atcerēties ikdienas rutīnā un ikdienas grūtībās. Kungs vienmēr dod
mums spēku! Viņš nekad nepārbauda mūs pāri mūsu spēkiem.
Viņš vienmēr ir ar mums. Brīžos,
kad uznāk apnikums un pagurums,
nezaudēsim dūšu, bet lūgsim Svēto
Garu, lai Viņš apveltī mūs ar jaunu
spēku un entuziasmu! – mudināja
Svētais tēvs.
Sveicot arābu svētceļnie3

kus, īpaši tos, kuri ir ieradušies no
Sīrijas un Irākas, pāvests atgādināja, ka stiprums palīdz mums izturēt
visās grūtībās un nemitīgi tiekties
pēc labā. Tas ir to cilvēku tikums,
kuri paļaujas uz Dievu un nebaidās
no spaidiem, vajāšanām, bada,
briesmām vai zobena; to tikums,
kuri slinkumu pieveic ar entuziasmu, ļauno ar labo, naidu ar mīlestību. Uzrunājot delegāciju no Kampānijas reģiona Itālijā, kur ir lielas
problēmas ar atkritumu izmešanu
un, līdz ar to, vides piesārņojumu,
Francisks vēlēja, lai cilvēka personas cieņa un tiesības uz veselību
tiktu pretnostatītas jebkādām cita
veida interesēm. Savukārt, vēršo-

Draudzes aktivitātes
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ties pie portugāļu ticīgajiem, kā arī
sveicot jauniešus, slimniekus un
jaunlaulātos, Svētais tēvs atgādināja, ka maija mēnesī īpaši godinām
Vissvētāko Jaunavu Mariju. Tāpēc
esam aicināti ik dienas vairot dievbijības aktus un sekot Dievmātes
paraugam. „Katru dienu skaitiet
Rožukroni!”, mudināja pāvests.
„Ļaujiet, lai Jaunava Marija ņem
savā rīcībā jūsu sirdi un uzticiet
viņai visu, kas jums ir un kas jūs
esat! Tad Dievs būs visos viss. Lai
Dievmāte jums ir maiguma un mīlestības skolotāja!”, vēlēja Francisks.
Informācijas avots http://
lv.radiovaticana.va/news/2014/05/14
Vatikāna Radio mājas lapa

Svētceļojums Rīga – Aglona 2014
Līdzīgi kā katru gadu 1.augustā no Sv. Alberta baznīcas izies svētceļnieku grupa (ne vairāk kā 50 cilvēki) uz Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā.
Šī gada svētceļojuma moto: "Runā, Kungs! Tavs kalps klausās.
" (1Sam, 3: 9-10)
Dalības maksa 50 euro.
Svētceļojuma garīgie vadītāji būs t.Krišjānis un br.Jānis.
Pieteikties var pa tālruni 26160413 (Inese) vai, rakstot uz epastu ejiet.maciet@gmail.com.
Obligātās pārrunas ar svētceļniekiem notiks 26. un 27. jūlijā Alfa kursu telpās no plkst.12.00 līdz 17.00.

Pastāvīgie notikumi draudzē
Sv. Mise par pirms dzimšanas mirušo bērnu ģimeņu dzimtas ciltskoka dziedināšanu un atbrīvošanu – katra mēneša 3. trešdienā plkst.
18:00. Tuvākie aizlūgumi - 18. jūnijā, 16. jūlijā un 20. augustā.
*****
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. 19. jūnijā, 17. jūlijā un 21. augustā mūsu draudzē pēc vakara Sv. Mises plkst.
18:00.
*****
29. jūnijā, 27. jūlijā un 31. augustā 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.
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Liturģiskais kalendārs
8. jūnijs, svētdiena – Svētā Gara
nosūtīšana, obligāti svinami
lieli svētki. Sv. Mises: 8:00,
9:00, 11:00, 13:00 un 18:00 .
9. jūnijs, pirmdiena – Vissvētākā
Jaunava Marija, Baznīcas
Māte, svētki. Sv. Mises: 8:00
un 18:00.
12. jūnijs, ceturtdiena – Mūsu
Kungs Jēzus Kristus, Augstais un Mūžīgais Priesteris,
svētki. Sv. Mises: 8:00 un
18:00.
15. jūnijs, svētdiena – Vissvētā
Trīsvienība, lieli svētki. Sv.
Mises: 8:00, 11:00, 13:00 un
18:00 .
19. jūnijs, ceturtdiena – Kristus
Vissvētā Miesa un Asinis,
obligāti svinami lieli svētki.
Sv. Mises: 8:00, 11:00 un
18:00 (ar procesiju).
24. jūnijs, otrdiena – Sv. Jāņa
Kristītāja dzimšana, svētki.
Sv. Mises: 8:00, 11:00 un
18:00.
27. jūnijs, piektdiena – Vissv.
Jēzus Sirds, svētki. Sv. Mise
plkst. 8:00, 11:00 un 18:00.
28. jūnijs, sestdiena – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā
Sirds, piemiņas dienas Sv.
Mise plkst. 8:00.
29. jūnijs, svētdiena – Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, obligāti
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svinami lieli svētki. Sv. Mises:
8:00, 9:00, 11:00, 13:00 un
18:00.
3. jūlijs, ceturtdiena – Sv. apustulis Toms, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
11. jūlijs, piektdiena – Sv. Benedikts, abats, Eiropas aizbildnis, svētki. Sv. Mises: 8:00
un 18:00.
23. jūlijs, trešdiena – Sv. Brigita,
mūķene, Eiropas aizbildne,
svētki. Sv. Mises: 8:00 un
18:00.
25. jūlijs, piektdiena –Sv. apustulis Jēkabs, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
27. jūlijs, svētdiena – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, lieli svētki. Sv.
Mises kā svētdienās.
2. augusts, sestdiena – Porcjunkula, svētki un atlaidas pēc
parastajiem noteikumiem apmeklējot dievnamu un pieņemot Sv. Komūniju. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
6. augusts, trešdiena – Kunga
Pārveidošanās, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
9. augusts, sestdiena – Sv. Terēze
Benedikta no Krusta, jauna-

va un mocekle, Eiropas aizbildne, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.

svinami lieli svētki. Sv. Mises:
8:00, 11:00 un 18:00.

14. augusts, ceturtdiena – Sv. bīs- Jūnija mēnesī Litānija Vissvēkaps Meinards, Latvijas aiztākās Jēzus Sirds godam:
bildnis, lieli svētki. Sv. Mises
no pirmdienas līdz piektdie8:00 un 18:00.

nai – pēc Sv. Mises plkst.

15. augusts, piektdiena – Vissv.
18:00, bet svētdienās – pēc Sv.
Jaunavas Marijas uzņemšana
Mises plkst. 9:00 .
debesīs, Māras zemes Karaliene un Aizbildne, obligāti

KAPUSVĒTKI RĪGAS SV. ALBERTA
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ
2014.GADĀ
29. jūnijā

plkst. 14.00

Piņķu kapos

6. jūlijā

plkst. 14.00

Mārupes kapos

plkst. 16.00

Jaunmārupes Mazcenu kapos

20. jūlijā

plkst. 15.00

Pleskodāles kapos

3. augustā

plkst. 14.00

Ziepniekkalna kapos

31. augustā

plkst. 14.00

Katlakalna kapos
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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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