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Dārgie draudzes ticīgie!
No gaidīšanas laika – Adventa līdz Ziemassvētkiem ir gandrīz mēnesis. Šis
mēnesis ir domāts tam, lai mēs personīgi
un labi sagatavotos notikumam, kas
saistās arī ar definitīvu Pestītāja –
Kristus atnākšanu uz šo pasauli, kad
Viņš to tiesās un pār veidos (Lk 21, 27).
No latīņu valodas vārds adventus
nozīmē «atnākšana» vai «nākšana»,
tātad šo vārdu saistām ar pēdējo Kunga
atnākšanu. Tāpat Advents saistās
ar priecīgo gaidīšanu uz Kunga un
Glābēja Piedzimšanas svētku svinībām.
Kā mēs šiem svētkiem gatavojamies?
Advents, kā teicu, ir arī gaidīšanas laiks,
bet vai tas nozīmē būt pasīviem un
neko nedarīt, jo ir taču «jāgaida». Tad
varbūt paslēpties aiz kāda baznīcas stūra
līdz viss beigsies? «Uz kādu pasākumu
mēs esam atnākuši un kāpēc?», var
reizēm jautāt tie cilvēki, kas apciemo
mūsu baznīcas Ziemassvētkos. «Vai uz
kārtējiem svētkiem un svinēšanu kopā ar
tuviniekiem, ar visu ģimeni, kas varbūt
var arī neatnest gaidīto prieku?» Vai
mājas izslaucīšana un dāvanu pirkšana
ir būtiskākie elementi Adventa laikā un

vēlāk Ziemassvētkos? Domāju, ka nē,
jo kas tad ir šīs zīmes un brīnumi, ko
mēs līdzīgi ganiem Betlēmē vai bērniem
pie eglītes gribam redzēt un piedzīvot
savā dzīvē arī šodien? Sv. Lūkass atbild
mums visiem, kas pārpildīsim baznīcas
telpas Ziemassvētku laikā: Un tā būs
jums zīme: jūs atradīsit Bērnu autiņos
ietītu un silē gulošu (Lk 2, 12). Un
ko gani darīja un ko atrada? Un tie
steigdamies nāca un atrada gan
Mariju, gan Jāzepu un Bērniņu, silē
gulošu (Lk 2, 16). Lūk, trīs personas,

bet kādas? Katoļu tradīcijā mēs viņus
saucam par Svēto Ģimeni. Ja mēs no
sirds gribam atrast un pieņemt kādu
patiesu labumu un vērtību savā dzīvē,
tad tas nevar būt līdzīgi kā hipermārketā, kur vēlamies iegādāties kādu
preci, to izvēloties savam labumam.
Advents un tam sekojošie Ziemassvētki
nav hipermārkets – Maxima, Rimi,
Depo vai tamlīdzīgi, bet gan sastapšanās
ar personām un attiecību veidošana ar
viņām, varbūt jaunā, citādākā gaisotnē.
Ar kādām personām es sastopos, ar ko
es gribu veidot savas attiecības? Ko
man nozīmē piedzimšana un jauna

dzīvība? Svētais Lūkass mums atbild
par Ziemassvētku nakts notikumu:
Un Marijai piedzima pirmdzimtais
Dēls, un Viņa To ietina autiņos un
ielika silītē, jo tiem nebija vietas tai
mājvietā (Lk 2, 7). Vai manā mājvietā,
ģimenē un beidzot manī pašā ir vēl vieta
Jēzum Kristum? Ar šādiem nopietniem
jautājumiem, bez kuriem es neredzu
patiesu Adventa izdzīvošanu, novēlu
visiem labas gribas cilvēkiem, lai mūsos
piedzimst Mīlestība, kurā ir Piedošana
un Patiesība, kas dara tevi par brīvu un
atbildīgu personu citu personu vidū.
br. Krišjānis Dambergs OFMCap

Kā lūgties Kristus Dzimšanas svētkos?
Ziemassvētku noslēpums ir bijis viens
no tuvākajiem Kristus dzīves noslēpumiem sv. Franciskam no Asīzes un,
savukārt, pateicoties sv. Franciskam,
Kristus Dzimšanas svētki ir kļuvuši
tuvāki cilvēkiem Baznīcā, kaut vai ar visdažādākajā veidā ik gadus atveidotajām
«Betlēmītēm».
Ko mums no savas pieredzes varētu
ieteikt sv. Francisks un viņa līdzgaitniece sv. Klāra no Asīzes, lai mēs
varētu līdzīgi viņiem iemīlēt šo Kristus
Piedzimšanas noslēpumu.
Noteikti varētu ieteikt to lūgšanas
metodi, kuru uz Prāgu sūtītajā vēstulē
sv. Agnesei ieteica sv. Klāra: «Lūkojies
Viņā, apceri par Viņu, kontemplē un
centies Viņu imitēt», 5–10 minūtes
veltot katram solim:
Uzlūkot. Sākumā ir svarīga cieša raudzīšanās uz Dieva dzīvi. Sv. Francisks
un sv. Klāra ļoti daudz lūkojās uz Jēzu.
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Sv. Francisks vēlējās savām acīm uzlūkot
Jēzus piedzimšanas notikumu, tāpēc
noorganizēja Ziemassvētkus Grečio ciematiņā Itālijā, lūdzot, lai vietējie zemnieki sagādā vērsi, ēzelīti, silīti un salmus, lai visi klātesošie Ziemassvētku Sv.
Misē varētu savām acīm redzēt Bērniņa
nabadzību un cilvēku sirdīs iedegtos
mīlestība pret Jēzu. Mums šāda iespēja
ir veltot brītiņu lūgšanai «Betlēmītes»
priekšā Baznīcā, vai arī, ja esam sagatavojuši, savās mājās.
Sv. Klāra, savukārt, aicināja sv.
Agnesi, lai viņa pievērš uzmanību «Tā
nabadzībai, kurš ir ielikts silītē un ietīts
autiņos.»
Bet uzlūkot gara acīm mēs varam un
esam aicināti vienmēr, klausoties vai
lasot Dieva Vārdu, īpaši stāstījumus no
Evaņģēlijiem par Jēzus piedzimšanu.
Apcerēt. Šis nākamais lūgšanas etaps
ir vairāk iztēles darbs – iedomāties, ka

es personīgi atrodos ainā, ko iepriekš
esmu uzlūkojis, vai nu skatoties uz
Betlēmīti, vai Svētajos Rakstos atstāstītajā ainā, izdzīvojot tajā esošās izjūtas,
kustības, smaržas un garšas. Sv. Klāra
vēlēja māsai Prāgā: «Lai šīs apceres
Tevī iededz arvien spēcīgāku mīlestības
uguni!»
Kontemplēt. Būt kopā ar Dievu,
Viņa klātbūtnē. Tas ir kā cilvēka «sauļošanās» Dievā. Šajā lūgšanas stadijā
mūsu sirdī var dzimt Dievam veltīti
izsauksmes vārdi un īpašības vārdi kā

sv. Klārai: «Ak brīnišķīgā pazemība,
ak apbrīnojamā nabadzība! Eņģeļu
Karalis, debesu un zemes Kungs, ir guldīts silītē!»
Imitēt. Lūgšanas ietekmē izmainās
mūsu dzīve – notiek dzīves transformācija. Atrašanās kontaktā ar nesavtīgo,
nabadzīgo un pazemīgo Dievu parasti
noved pie vēlēšanās būt tādam pašam. Sv.
Francisku un sv. Klāru šie soļi – uzlūkošana – apcere – kontemplācija – aizveda
līdz vēlmei atdarināt Jēzu savā dzīvē.
br. Aldis Ziemelis OFMCap

Tikšanās ar «klusējošo» Dievu ir iespēja lūgšanas
attīstībai • Viltus soļi
Izaicinājums, kādu nes sev līdzi Dieva
klāt neesamības un garīgā sausuma
laiks lūgšanā, provocē cilvēku uz atrisinājuma meklēšanu. Meklējumi var vērsties pozitīvā virzienā, par ko būs runa
tālākajā fragmentā, bet var būt arī aiziešana pa viltus ceļu atrisinājumu meklēšanā. Neuzņemoties izsmeļošu klasifikāciju un nepareizo ceļu pārrunāšanu,
mēs norādīsim tikai uz dažiem.
Vilšanās un briesmas padoties,
kas noved pie bēgšanas no lūgšanas.
Nostājoties Nebeidzamā Dieva noslēpuma priekšā, ātru atrisinājumu trūkums esošajai problēmai, var ievest
cilvēku vilšanās un zaudējuma stāvoklī.
Sekas, ko tas izraisa, ir nepatika, ko
izjūtam un kuras dēļ pametam lūgšanu.
Mums šķiet, ka tā neienes mūsu dzīvē
neko, vai ka tā uzskatāma par izniekotu laiku. Tas ir kārdinājums, kas var
parādīties laikā, kad aktīvi darbojamies
apkārtējā pasaulē, kurā ir pieņemts visu

izvērtēt pēc noderīguma un sasniegtiem rezultātiem. «Ja cilvēks šajā naktī
pieļaus, ka bailes, nepacietība un nemiers
pārņem viņa garu, viņš apstāsies pie aklā
punkta. Viņš mētāsies, grozīsies un mocīsies, mēģinādams nonākt pie kaut kādas
gaismas, lai sajustu kaut kādu siltumu,
un mēģinās atgūt agrākos mierinājumus, pie kuriem vairs nevar atgriezties.
Un visbeidzot aizbēgs no šīs tumsības
un mēģinās sevi apmānīt ar pirmo gaismiņu, kādu satiks savā ceļā» (Tomass
Mērtons). Mēs šeit varam sastapties ar
slimīgu vainas apziņu par grūtībām,
kuras piedzīvojam. Kā tika pieminēts
sākumā, ne vienmēr tā ir lūdzēja vaina,
ja iestājies iekšējas atkailināšanas un
iekšējā tukšuma laiks.
Mēģinot atrisināt esošās grūtības,
cilvēks var spert nākošo nepareizo soli
un atrisinājumu meklēt tikai jaunās
lūgšanu metodēs un tehnikās. Tas atkal
ir mēģinājums atrisināt problēmu,
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balstoties uz personīgiem spēkiem un
spējām, nevis balstoties uz Dieva spēku.
Tas ir mēģinājums pieveikt attālumu,
kas atdala Dievu no cilvēka, Radītāju
no radības, kā kaut ko, kam nevajadzētu
pastāvēt un ko var paveikt ar
cilvēciskiem spēkiem. «Patiesai kristīgai
mistikai nav nekā kopīga ar tehniku; tā
vienmēr ir Dieva dāvana, kuru saņemot,
cilvēks jūtas tās necienīgs» (Vēstule
«Par dažiem kristīgās meditācijas
aspektiem», Nr. 23).
Šajā kontekstā ir vērts pieminēt, ka
citētā Ticības Mācības Kongregācijas
vēstule ir reakcija uz ticīgo ieinteresētību par Tālo Austrumu meditācijas
praksēm un austrumu reliģiju invāziju.
Šo tehniku un piedāvāto risinājumu
popularitāte, kā arī katoliskās teoloģijas
garīguma nepazīšana, veicināja apjukumu daudzu kristiešu ticībā. Daudzi
neredz reliģijas sinkrētisma briesmas.
Tā nav vienaldzīga lieta, kā to pamana
t. Vojciehs Giertihs OP, kādas metodes tiek izmantotas lūgšanā. Ikviena
meditācijas prakse saistās ar kaut kādu
doktrīnu, konkrētu cilvēka koncepciju, ar mērķi, kādu vēlamies sasniegt.
Nepārdomāta sniegšanās pēc nekristīgām lūgšanas tehnikām ir akcenta likšana uz pašu metodi un mērķi, aizmirstot par personīgu satikšanos ar Dievu.
Ar to saistās sekojoši viltus atrisinājumi: cilvēka miesas nicināšana, tās

uztveršana par šķērsli lūgšanā, kā arī
reliģiskas pieredzes meklēšana. Kārdinājums pamest redzamo pasauli, lai
vieglāk sasniegtu sastapšanos ar Dievu,
bija klātesošs jau no kristietības pirmsākumiem. Tas ir klātesošs arī šodien.
Šo pieņēmumu doma ir tāda, ka cilvēka
miesa tiek uzskatīta par traucēkli, lai
satiktos ar Dievu.
Līdzīgi kļūda ir reliģisku emociju
pieredzes un izpausmes meklēšana. Kā
secina Tomass Mērtons šo «pārdzīvojumu» iemīlēšana var kļūt par vienu
no visbīstamākajiem šķēršļiem garīgajā
dzīvē.» Pastāv briesmas, ka reliģisku
emociju izpausmes, atmiņas par piedzīvotiem pacilātības brīžiem, kļūs par viltus mēru mūsu lūgšanai. Garīgā prieka
sajūtas pašas par sevi nav nekas slikts.
Tiem, kas uzsāk lūgšanas ceļu, tās ir ļoti
vajadzīgas. Šīs sajūtas ir Dieva klātbūtnes zīmes un iedrošinājums turpināt
meklēt Dievu. Briesmas pastāv tajā, ka
cilvēks var palikt it kā garīga zīdaiņa
līmenī un meklēt tikai tādu pieredzi,
aizmirstot, ka lūgšanas mērķis ir tikšanās ar dzīvo Dievu. Pakļaušanās garīgo
pārdzīvojumu un mierinājumu meklēšanai var novest pie stagnācijas vai pat pie
ierobežotības un infantilisma lūgšanā.

pr. Bogdans Giemza SDS
(no poļu val. tulkoja Marika; turpinājums sekos)

Ziemassvētku svinēšana ticīgā ģimenē
Ziemassvētku
svinēšana
iesākas
24. decembra vakarā. Pēc vakara vigīlijas Svētās Mises ģimene klāj Ziemas4

svētku vigīlijas galdu. Uz tā uzliek
sienu, kas atgādina, ka Marija Jēzu pēc
dzimšanas ietina autiņos un guldīja uz

silītē ielikta siena. Bet uz galda uzklātais
baltais galdauts atgādina autiņus. Galdā
liek dažādus gavēņa ēdienus. Visa
ģimene sapulcējas ap galdu un lūdzas.
Tad tēvs vai kāds cits no ģimenes vecākiem ņem no šķīvīša oblātes un sadala
visiem klātesošajiem, kas tās savstarpēji
lauž, viens otram kaut ko novēlot. Pēc
tam seko vakariņas. Ēdienu daudzums
simbolizē tās daudzās bagātīgās dāvanas
dvēselēm, kādas ar savu ienākšanu
pasaulē ir atnesis Jēzus. Šo vakariņu
laikā dzied Ziemassvētku dziesmas.
Oblātes

Ziemassvētku vigīlijas vakariņas ievada
oblāšu laušana. Oblātes cep no augstākā labuma kviešu miltu mīklas speciālās metāla formās, kur iegravēts vai
nu krusta, vai silītē guldīta Bērna Jēzus
attēls. Nesagrieztās, priestera svētītās
oblātes Ziemassvētku vigīlijas svinīgajām vakariņām ticīgie saņem pirms Ziemassvētkiem.
Oblāšu laušanas ieražas pirmsākums
ir pirmo kristiešu agapes (mīlestības
mielasti). Pirms Svētās Mises viņi pie
altāra sanesa dažādas ēdamas dāvanas –
maizi, vīnu, augļus. Daļu no maizes
un vīna viņi izlietoja uzreiz, bet pāri
palikušo – pēc Svētās Mises kopējā
mielastā. Savukārt daļu no šī mielasta
dāvanām viņi aizsūtīja uz mājām tiem,
kas bija slimi vai kāda cita iemesla dēļ
nevarēja piedalīties Svētajā Misē. Tas bija
visu kopības un mīlestības apliecinājums.
Lūgšana Ziemassvētkos

24. decembrī vakarā ticīgo ģimene
pulcējas pie galda.

Ģimenes galva: Dieva Tēva un Dēla
un Svētā Gara vārdā.
Visi: Amen.
Ģimenes galva: Rīt Ziemassvētki –
Kristus Kunga, Dieva Viendzimušā
Dēla, dzimšanas diena virs zemes.
Mīlēdams mūs, Viņš atnāca uz šo pasauli
cilvēka miesā, lai mūs atpestītu no grēkiem. Ļaunā gara pievilti pirmie cilvēki
bija sagrēkojuši un sevi un mūs atšķīruši
no Dieva. Bet Kungs Jēzus mums atnesa
piedošanu no debesīm un cilvēkus atkal
padarīja par Dieva bērniem. Šajās vakariņās Kristus dzimšanas dienas svētku
priekšvakarā Jēzus mums atgādina un
rāda, ka mēs esam vienas Dieva saimes
locekļi, aicināti cits citu mīlēt kā Viņš mūs
mīlēja un mīl. Tāpēc šovakar piedosim
visiem un aizmirsīsim to, kas aizēno
mūsu vienotību. Atjaunosim kristīgo
nodomu: dzīvot Dieva godam, kalpojot
cilvēkiem. Kā vienotības un mīlestības
zīmi mēs sniegsim viens otram svētītās
maizītes un lūgsimies, lai Dievs palīdz
dzīvot tā, kā Kristus mūs ir mācījis.
Kungs, atjauno mūsos Tavu mīlestību.
Visi: Lai pasaule pazītu, ka mēs esam
Tavi mācekļi.
Ģimenes galva: Dievs, svētī arī
tos mūsu ģimenes locekļus, kuru nav
šeit klāt.
Visi: Un mūsu mirušajiem dod
mūžīgu mieru.
Ģimenes galva: Kungs, uzklausi
mūsu lūgšanu.
Visi: Mūsu sauciens lai nonāk
pie Tevis.
Ģimenes galva: Lūgsimies! Kungs,
Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, Tu pieņēmi cilvēka miesu un kļuvi mums visiem
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par Brāli, dari, lūdzam, ka šis vakara
mielasts tuvinātu mūs patiesai vienotībai
un mīlestībai, un palīdzētu mums visiem
būt vienai Dieva saimei kopā ar Tevi,
mūsu Brāli un Pestītāju, kas ar Tēvu un
Svēto Garu dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Visi: Amen.

Ģimenes galva: Sveicinu visus jūs,
sagaidot Kristus dzimšanas svētkus, un
vēlu jums bagātīgas Dieva žēlastības.
Pēc tam ģimenes galva ņem oblātes
un izdala pārējiem. Visi tās lauž un
dala savā starpā, izsakot viens otram
svētku novēlējumus.

Draudzes aktivitātes
Iekšējās dziedināšanas un atbrīvošanas lūgšanu 9 soļu programma mūsu
draudzē notiks mēneša trešajā piektdienā, 16. decembrī.
3. solis – tēva un mātes attēla dziedināšana. Sākums plkst. 18:00.

kā arī to ģimeņu nodomā, par kurām ir
ziedots speciālā šai Sv. Misei paredzētajā lādītē sv. Alberta baznīcā. Šomēnes
tiksimies 21. decembrī.

Svešvalodu kursi. No 28. novembra
notiks vācu un itāļu valodas kursi.
Visus interesentus lūdzam pieteikties
pie Henrika (mob. tel. 20487885). Ir
arī iespēja apgūt vācu un itāļu valodu
individuāli.

Kustība «Laulāto tikšanās» kopā
ar draudzes priesteri – 30. decembrī
plkst. 19:15 organizē ikmēneša tikšanos laulātiem pāriem, kuri bijuši rekolekcijās vai izgājuši saderināto un iemīlējušos tikšanās kursus. Sīkāka informācija
pie Ričarda un Andras Gulbjiem tālr.:
29627551, 29719787.

Sv. Mise par pirms dzimšanas mirušo
bērnu ģimeņu dzimtas ciltskoka dziedināšanu un atbrīvošanu notiek katra
mēneša 3. trešdienā plkst. 18:00 –
Aizlūgums notiek to ģimeņu nodomā,
kuru bērniņi ir apbedīti Dvēseļu dārzā,

Katru svētdienu mūsu draudzē notiek
Vissvētākā Sakramenta adorācija pēc
Sv. Mises plkst. 9:00 līdz 18:00. Iespēju
robežās, jo īpaši Adventa laikā, aicinām
visus palikt klusā lūgšanā kopā ar Jēzu,
tā padziļinot personisko saiti ar Viņu.
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Informācija par draudzi
Vissvētākā Sakramenta
adorācija
Svētdienās:
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 18:00
Katra mēneša pirmajā piektdienā:
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00
Otrdienās un piektdienās:
30 min. pēc Sv. Mises 18:00
un no 17:00 līdz 18:00

Baznīca atvērta
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās:
07:00–09:00 un 16:30–18:45
Otrdienās un piektdienās:
07:00–09:00 un 16:30–19:15
Svētdienās:
06:30–19:00
Obligāti svinamo Baznīcas svētku dienās:
07:00–12:30 un 16:30–19:00

Svētās Mises
No pirmdienas līdz sestdienai:
08:00 latviešu valodā
18:00 latviešu valodā
Svētdienās:
08:00 poļu valodā
09:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā
(ar ģimenēm un bērniem)
Obligāti svinamajos Baznīcas svētkos:
08:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā

Kontaktinformācija
Adrese: Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002
Tālr.: 67613630
Mob. tālr.: 27074676
Draudzes mājas lapa:
www.albertadraudze.lv
Draudzes kancelejas darba laiks:
• no pirmdienas līdz ceturtdienai no
plkst. 09:00 līdz 12:00 un no 14:00
līdz 17:00;
• piektdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00;
• svētdienās un obligāti svinamo
Baznīcas svētku dienās: slēgta.
Prāvests: t. Krišjānis Dambergs
OFMCap,
Tālr.: 26775679
E-pasts: br.krisjanis@gmail.com
t. Aldis Ziemelis OFMCap,
Tālr.: 26821774

Atbildīgais par izdevumu:
t. Krišjānis Dambergs OFMCap
Teksta salicēja: Marika Lotaņuka
Teksta korektors: Ruta Vinķele
Maketēšana un druka:
SIA «Hromets poligrāfija»,
www.poligrafija.lv
Izdevums ir par ziedojumiem!

ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI,
JŪS ATBALSTĪSIET ALFA KURSUS
PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM!
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Liturģiskais kalendārs
8. decembris, ceturtdiena – Vissvētākās
Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, lieli svētki. Sv. Mises: plkst. 8:00,
11:00 un 18:00.

Dievkalpojumu kārtība
Ziemassvētku laikā Rīgas
sv. Alberta Romas katoļu
baznīcā 2011./2012. gadā
24. decembris, sestdiena – Mūsu Kunga
Jēzus Kristus dzimšanas lielo svētku
Vigīlijas Sv. Mise – 18:00; Ganiņu
Svētā Mise – 24:00.
25. decembris, svētdiena – Mūsu Kunga
Jēzus Kristus dzimšanas lielie svētki.
Svētās Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00,
11:00, 18:00.
26. decembris, pirmdiena – Sv. Stefana,
pirmmocekļa svētki. Svētās Mises: 8:00,
11:00 un 18:00 (svētība bērniem).
27. decembris, otrdiena – Sv. apustuļa un
evaņģēlista Jāņa svētki – vīna un sulu
sv. Jāņa, apustuļa un evaņģēlista, godam
svētīšana; Svētās Mises: 8:00 un 18:00.

28. decembris, trešdiena – Sv. Nevainīgo
Bērniņu, mocekļu svētki. Svētās Mises:
8:00 un 18:00.
30. decembris, piektdiena – Sv. Ģimenes –
Jēzus, Marijas un Jāzepa svētki Svētās
Mises: 8:00 un 18:00 (svētība bērniem)
31. decembris, sestdiena – Svētās Mises:
8:00, pateicības Svētā Mise vecā gada
noslēgumā –18:00.

Jaunais Gads 2012
1. janvāris, svētdiena – Vissvētākās
Jaunavas Marijas, Dieva Mātes, lielie
svētki. Svētās Mises: 8:00 (poļu val.),
9:00, 11:00, 18:00.
6. janvāris, piektdiena – Kunga Parādīšanās lielie svētki. Sv. Mises: 8:00,
11:00 un 18:00. Katras svētās Mises
laikā – krīta, vīraka, zelta un sudraba
rotaslietu svētīšana.
8. janvāris, svētdiena – Kunga Kristīšanas svētki. Svētās Mises: 8:00, 9:00,
11:00, 18:00.

Ziemassvētku Laiks –
Priecīgus Kunga Jēzus Dzimšanas Svētkus!
Jūs varat ziedot arī mūsu draudzes vajadzībām, sevišķi remontam baznīcā, pārskaitot
naudu uz mūsu draudzes kontu:
Saņēmējs: Rīgas Svētā Alberta Romas
katoļu draudze
Reģ. nr.: 90000083961
Banka: A/S «NORD/LB Latvija»
Konts: LV04 RIKO 0002 0130 4171 2

Mērķis: Ziedojums sabiedriskā labuma
projektu īstenošanai
Aicinām draudzes locekļus izmantot iespēju
saņemt nodokļu atmaksu no valsts puses par
ziedojumiem, kurus jūs veicat uz mūsu draudzes kontu! Detalizētāku informāciju atradīsiet mūsu draudzes mājas lapā:
www.albertadraudze.lv

