
   

 

Sv. Alberta 

draudzes ziņas  

2013. gada jūlijs/augusts * Nr. 58  

Dārgie brāļi un māsas Kristū! 
 

Pēc Lieldienu laika posma 

mēs Baznīcā  ieejam citā li-

turģiskā gada posmā – Pa-

rastajā liturģiskajā laikā. 

Šajā laikā tiek izmantota zaļā 

liturģisko drānu krāsa, 

kas simbolizē cerību, at-

dzimšanu, jaunību un iz-

augsmi. Tātad tas do-

māts cilvēkiem, kas vē-

las augt, turklāt, ne tikai 

fiziski, bet, pirmkārt, ti-

cībā un mīlestībā. 

  Parastajā liturģis-

kajā laikā ir 33 vai 34 

svētdienas. Šis laiks ir 

sadalīts divās daļās. 

Pirmā ir īsāka (apm. 8-9 

nedēļas) un ilgst no Kun-

ga Kristīšanas līdz Pelnu 

Trešdienai (sākas Lielais 

Gavēnis); otra daļa sākas 

pēc Svētā Gara nosūtīšanas 

svētdienas (Vasarsvētkiem) un 

ilgst līdz Adventa I svētdienai.  

 Kādēļ mums vajadzīgs 

Parastais liturģiskais laiks? 

Varbūt tāpēc, lai, it īpaši vasa-

rā, atpūstos no Baznīcas,  no 
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grūtajiem 10 Dieva baušļiem 

un varbūt arī no paša Dieva? 

Nē! Baznīca šajā laikā ielūdz 

savus bērnus Augšāmcelšanās 

gaismā apcerēt visu Kristus 

Noslēpumu: viņa dzīvi, brīnu-

mus un mācību. Lai vasaras 

atpūtas laikā mums palīdzētu  

nepazaudēt ticību, Baznīca 

organizē dažādus pasākumus, 

piemēram, svētceļojumus, re-

kolekcijas, nometnes un dažā-

das tikšanās. Šajā laika posmā 

mēs pieminam daudzus svē-

tos, svinam Jaunavas Marijas 

svētkus un citus lielus svēt-

kus. Visus šos svētkus mēs, 

pirmkārt, svinam mūsu Kun-

ga Godam. Tas ir laiks, kad 

dziļāk iepazīstam Jēzus atklā-

tās dzīves posmu pēc Viņa 

Kristībām. Jēzus vārdi un dar-

bi mūsu dzīvē it kā piedzimst 

no jauna  caur Vārda liturģiju 

– Svētajā Misē un arī ārpus 

tās. Un tad, kad mēs negarlai-

kosimies dzirdot Dieva Vār-

du, tad arī Dievs pats mūs 

sāks uzrunāt un pārveidot. 

Vasaras brīvdienas Pa-

rastajā liturģiskā laika posmā 

var kļūt neparastas tam, kurš 

veltīs laiku lūgšanai, atrodot 

ĪSTĀ LAIKA Kungu savā sir-

dī - TO, kurš ir radījis šo pa-

sauli no nekā. Tas ir laiks-

dāvana tam, kas to saprot un 

izmanto to Svēto Rakstu un 

Svēto dzīves aprakstu lasīša-

nai, esot klusumā ar Dievu; ne 

tikai baznīcas mūros, bet tieši 

dabas vidē - atvaļinājumā, 

brīvdienās, rekolekcijās. Tas 

ir laiks, kuru nevar palaist vē-

jā, nedomājot par Dievu, va-

dot to tā, it kā mēs atpūstos no 

Viņa! Jo Viņš – Viņš taču ne-

atpūšas no mums.  

Novēlu visiem, it īpaši 

jauniešiem un studentiem, 

nepazaudēt un neizniekot šo 

īpašo laika posmu, bet do-

ties, piemēram, svētceļoju-

mā, kas var kļūt par dāva-

nu, lai sastaptos ar Laika 

Kungu un iegūtu jaunu ska-

tījumu uz dzīvi! 

t. Krišjānis  
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Iestiprināšanas sakra-

ments ir cieši saistīts ar kris-
tībām un Euharistiju, jo tāpat 

kā tie, ir kristīgās iniciācijas 

sakraments. Ja kristības iemie-

so jaunkristīto Baznīcā, tad ie-

stiprināšana paveic tālāku, pil-

nīgāku iesaistīšanu Kristus 

Miesā. Iestiprināšanas sakra-

ments uzlabo kristību žēlastību 

dinamismu un apdāvina ar īpa-

šu Svētā Gara spēku, caur ko 

tu esi apņēmies liecināt par 

Kristu, izplatīt ticību un sargāt 

to (skat. KK 11). Iestiprināša-

na, kopā ar kristībām un Eu-

haristiju, ir sakraments, kurš 

nosaka un padziļina ticīga 

cilvēka līdzināšanos Kristum. 

Iestiprināšanas sakramen-

tā mēs saņemam Vasarsvētku 

žēlastību – Svētā Gara pilnī-

bu. Baznīca liturģiskajos tek-

stos salīdzina šī sakramenta 

žēlastības ar tām neparasta-

jām žēlastībām, kas kļuva par 

Apustuļu līdzdalību Vasar-

svētkos. Iestiprināšana ir svi-

nīga Svētā Gara, kurš vēlas 

novest līdz pilnam briedu-

mam to, ko paveica jau kristī-

bu sakramentā vienreiz uz mū-

žiem, "nonākšana" uz nokristī-

tajiem. Šī sakramenta īpašs 

auglis ir nobriedušas ticības 

dāvana, kura mums tiek dāvā-

ta caur Svēto Garu 

caur atkailināšanas žēlastību. 

  

Atkailināšanas pilnības 

nosacījums  

 
Mūsu ticības padziļināša-

na notiek atkailināšanas ceļā: 

no personīgām nodrošināšanas 

sistēmām, no tā, kas mūsos ra-

Iestiprināšanas Sakraments  
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da spēka, nozīmes un varas sa-

jūtu. Mūsu atkailināšana - tas 

ir, vietas veidošana ticībai, ku-

ra pieprasa pazemību.  Dievs, 

atkailinot tevi no personīgās 

varas un no personīgiem spē-

kiem, pietuvina tevi Sev klāt, 

noliek tevi patiesībā un liek, lai 

tu arvien vairāk justu vajadzī-

bu pēc Viņa – un tā ir neparas-

ta žēlastība. 

Svētais Jānis no Krusta 

teica, ka Dievs mīl dvēseli vis-

vairāk tad, kad viņu atkaili-
na, jo cilvēks tad var nonākt 

līdz  ticības pilnībai. Kad tev 

nav balsta nevienā drošības 

sistēmā, tad tu vari tikt Dieva 

pievilkts, lai tu varētu atbalstī-

ties tikai uz Viņu – vienīgo ta-

vas pestīšanas klin-

ti. Atkailināšanas žēlastība ir 

īpaša Svētā Gara dāvana, 

kurš pirms savas nonākšanas 

uz cilvēku atkailina vi-
ņu. Mēs bieži nepilnīgi sapro-

tam Svētā Gara darbību. Viņš 

ir Spēks, Viņš ir Mierinātājs, 

Viņš ir Tēva un Dēla Mīlestī-

ba, bet bieži aizmirstam, ka 

Viņš ir mūsu svētuma galve-

nais Celtnieks. Tātad Viņš ir 

Tas, kurš veic visu nepiecieša-

mo procesa ceļā uz vienotību 

ar Dievu, kas sevī ietver gan 

pievilkšanas elementus, gan 

šķīstīšanas, tas ir, mūsu atkaili-

nāšanas elementus. Tas ir Svē-

tais Gars, kurš mūs atkailina, 

tas ir  Viņš, kurš padara mūs 

nabagus. Viņš ir, kā mēs atzīs-

tam Svētās Mises sekvencē, 

nabagu Tēvs, tātad tas, kurš 

apdāvina. 

Vai Svētais Gars mūs ap-

dāvina tālab, lai mūs padarītu 

daudz bagātākus? Tam taču 

nebūtu jēgas, jo bagātības garā, 

Evaņģēlijā ir nosauktas par  

lāstu. Viņa dāvana ir mūsu 

atkailināšana un mūsu padarī-

šana par vēl nabadzīgākiem, lai 

mēs būtu daudz atvērtāki uz 

Viņa spēku un mīlestību. Tikai 

tad  Viņš pats kļūs par dāva-

nu mums, jo varēs nonākt šajā 

mūsu atkailināšanas tukšumā 

un aizpildīt to ar savu nebei-

dzamo spēku un mīlestību. 

Ļoti svarīgs atkailināša-

nas veids, caur kuru Svētais 

Gars sagatavo mūs uz Savu 

"nonākšanu", ir mūsu atkailinā-

šana no viltus attēla pašiem par 

sevi un atbrīvošana no meliem. 

Svētais Jānis savā Evaņģēlijā 

nodod mums tālāk Kristus ap-

solījumu, ka Mierinātājs – Svē-
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tais Gars, kad atnāks, pārlieci-

nās pasauli par grēku 

(sal. Jņ 16, 8). Tātad viena no 

funkcijām, kuru izpilda Svētais 

Gars nonākot uz mums iestip-

rināšanas sakramentā, ir pārlie-

cība par mūsu grēku, tas 

ir,  apdāvina mūs ar pazemī-

bas žēlastību. Tā ir fundamen-

tāla Svētā Gara  žēlastība. Pa-

teicoties tai mēs iepazīstam to, 

kas mēs patiesībā esam, mēs 

pārliecināmies par to, ka esam 

grēcinieki, mazas ticības cilvē-

ki. 

Ja tu esi pārliecināts par 

sevi, ja līdz šim neesi atklājis 

personīgo grēcīgumu un pats 

ar visu tiec galā, tad tev patie-

sībā nav vajadzīgs Svētais 

Gars. Pašpārliecinātība un pa-

zemības trūkums aizver tavas 

sirds durvis uz Viņa nonākša-

nu. Ja tu nejūties grēcinieks, 

tad tu neilgosies pēc Svētā Ga-

ra pestījošās darbības tavā dzī-

vē, un tad nesaņemsi iestiprinā-

šanas sakramenta žēlastī-

bas. Pazemība un ticība - šīs 

Svētā Gara pamatdāva-

nas atver mūs uz arvien pilnī-

gāku Viņa nonākšanu pie 

mums un Viņa paša pieņem-
šanu kā dāvanu. 

 

Iestiprināšanas sakramen-

ta auglīgums 

 

Sakramenta žēlastības ne-

darbojas automātiski. Iestipri-

nāšana neizdzēš rakstura kļū-

das, nenovērš trūkumus, kas ir 

saistīti ar temperamentu, un 

neaizvietos tavas personīgās 

pūles. Pēc tā pieņemšanas tu 

vari joprojām palikt nelietīgs, 

bailīgs, vēss ticībā, cilvēcisko 

uzskatu vergs. Iestiprināšanas 

sakramentā piešķirtais Svētā 

Gara spēks vispirms tev ir tikai 

piedāvāts, lai caur ticību tu to 

varētu pieņemt pēc brīvas gri-

bas. Tu vari atteikties pieņemt 

šo žēlastību, tu vari to ignorēt. 

Svētais Gars nāk pie cilvēka ar 

lielu delikātumu, neuzbāžoties, 

klusumā gaidot uz Viņa nolai-

šanos sirdī. Viņš atnāks tikai 

tad, kad tu gaidīsi uz Viņu, kad 
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sāksi ieklausīties ikvienā Viņa 

Vārdā un vēlēsies Viņa darbī-

bu savā dzīvē. Tikai pēc tā, cik 

lielā mērā pieaugs tavs izsal-

kums pēc Viņa klātbūtnes un 

darbības tavā sirdī, Viņš nāks 

pie tevis. 

Ceļš uz ticības pilnību 

nav regulāra, taisnā līnijā pie-

augoša kustība. Tā iezīmējas ar 

daudziem pacēlumiem un kri-

tumiem. Lai nonāktu līdz pilnī-

gai ticībai, tev ne reizi vien va-

jadzēs piedzīvot personīgā 

brieduma trūkuma kļūdas. Tev 

vispirms jākļūst pazemīgam, 

tikai tad tevī varēs pieaugt ticī-

ba. Pieaugums pazemībā, kas 

ir patiesība, darīs tevi spējīgu 

arvien vairāk atvērties uz ie-

stiprināšanas žēlastību un pie-

augšanu tajā. 

Pēc iestiprināšanas pie-

ņemšanas tu vari, piemēram, 

secināt, ka kaut kas tavā reli-

ģiskajā dzīvē tika pabeigts, ka 

zināms posms ir tev jau aiz 

muguras, tai laikā, kad patiesī-

bā tas ir tava ceļa sākums uz 

pilnīgu dzīvi ticībā. Tas ir sak-

raments, kurš pieprasa tavu 

līdzdarbību. Tas iesāka tavā 

dzīvē kaut ko ļoti svarīgu, iesā-

ka jaunu procesu tavai sadarbī-

bai ar Svēto Garu, kurš atnāca 

un gaida, līdz caur pazemības 

un ticības pieaugumu tava sirds 

atvērsies pilnīgai Viņa nonāk-

šanai. 

Pirms iestiprināšanas sak-

ramenta pieņemšanas, kristību 

solījumu atjaunošanas laikā, 

Baznīca vērsās pie tevis ar jau-

tājumu: "Vai tu tici uz Svēto 

Garu, Kungu un Atdzīvinātāju, 

kuru šodien saņemsi iestiprinā-

šanas sakramentā, kā to saņē-

ma Viņa Apustuļi Vasarsvēt-

kos?" Lai šodien atbildētu vēl-

reiz uz šo jautājumu, tev ir jā-

nostājas Dieva priekšā visā pa-

tiesībā. Vai atskatoties uz savu 

dzīvi pazemības garā, kas ir 

palikšana patiesībā, tev nevaja-

dzētu apšaubīt savu ticību? Cik 

gan maz vajadzētu tevī būt ticī-

bas, ja tu nedzīvo ar kristību un 

iestiprināšanas sakramenta žē-

lastībām. Tu taču saņēmi Svētā 

Gara dāvanu pilnību, un kas ir 

izmainījies tavā dzīvē? Kristī-

bu brīdī, ja tu šo sakramentu 

pieņēmi kā bērns, tu neapzinā-

jies šo lielo izmaiņu, kas tevī 

norisinājās, to, ka tā bija tava 

piedzimšana no jauna. Kristību 

solījumus tavā vietā toreiz sali-

ka vecāki un krustvecāki. Un 
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vēlāk, iestiprināšanas laikā, 

kad atjaunoji šos solījumus, 

vai tu tos izteici ar pilnu apzi-

ņu, ka tu izvēlies Kristu, ka vē-

lies piederēt Viņam pilnībā? 

Mēģinot palikt patiesībā, bieži 

uzdod sev jautājumu: Ko es 

izdarīju ar Svētā Gara dāva-

nām, ko izdarīju ar pašu Svēto 

Garu, kuru saņēmu kā neap-

rakstāmu dāvanu? 

Sakramenta derīgums nav 

ekvivalents ar tā auglīgumu 

personai, kura to pieņem. Sak-

raments var būt derīgs, bet, ne-

skatoties uz to, cilvēks nevar 

saņemt ar to saistītās žēlastī-

bas, vēl ļaunāk - var kļūt vai-

nīgs par necienīgu sakramenta 

pieņemšanu. Svētais Pāvils, 

runājot par Euharistiju, brīdi-

na: "Tātad, kas necienīgi šo 

maizi ēdīs vai dzers Kunga bi-

ķeri, tas noziegsies pret Kunga 

Miesu un Asi-

nīm." (1 Kor 11, 27). Sakra-

menti piešķir žēlastības tikai 

tiem, kuri neliek tām šķēršļus. 

Svētajam Garam ir vajadzīga 

tava atvērtība, tava iekšējā pre-

dispozīcija. Viņš stāv pie dur-

vīm un klauvē, taču neienāks 

iekšā neaicināts. Tātad tu vari 

Viņa priekšā aizvērties, bet va-

ri arī caur ticību un pazemību 

atvērt Viņam savas sirds durvis 

plaši vaļā. 

Iestiprināšanas sakra-

ments, kas pieņemts smagā 

grēkā vai bez ticības, ir derīgs, 

bet nenes augļus. Bet, kad cil-

vēkā parādīsies īstā atbilstība, 

tas var atdzīvoties. Ja tu šo sak-

ramentu esi pieņēmis ar mazu 

ticību, nesaprotot šo neparasto 

notikumu – Svētā Gara nonāk-

šanu uz tevi, tad tagad caur 

iekšējās atvērtības pieaugumu 

tu to vari izlabot. Šī sakramen-

ta žēlastībām ir jāatdzīvojas un 

jāpieaug visas dzīves garumā – 

līdz tu sasniegsi pilnīgu vieno-

tību ar Jēzu Svētajā Garā. 
pr. Tadeušs Dajčers 

 Pārdomas par ticību, 3. daļa 2. 

nodaļa 

 no poļu val. tulkoja Marika 
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v a i  r a k s t o t  

ejiet.maciet@gmail.com.  

Obligātās pārrunas notiks 

20. un 21. jūlijā Alfa telpās no 

plkst. 12.00 līdz 17.00.  

Ja vēlies doties ceļā viens, 

bet esi vēl nepilngadīgs, noteikti 

vēlamies šo jautājumu izrunāt ar 

kādu no vecākiem.  

Dalības maksa – Ls 35.  

Īpaši tiek aicināti cilvēki, 

kas vēlas izzināt savas dzīves 

aicinājumu un dzīves ceļu.  
Svētceļojuma garīgie vadī-

tāji būs t. Krišjānis un br. 

Ādams. 
Iziešana 1. augustā pēc Svētās 

Mises plkst. 9.00 (ieiešana Ag-

lonā  14.augustā ) 

Draudzes aktivitātes 

Svētceļojums  

Rīga - Aglona 2013  
 

DEVĪZE: Ejiet un māciet visas 

tautas (Mt 28, 19) 
 

Svētā Alberta Romas kato-

ļu draudzē tiek organizēts 

SVĒTCEĻOJUMS  uz Vissvē-

tākās Jaunavas Marijas debesīs 

uzņemšanas svētkiem Aglonā 

no 1.-  15.  augustam. 

         20. un 21. jūlijā notiks 

pārrunas, lai sniegtu ieskatu 

svētceļojuma norisē un izskaid-

rotu noteikumus. Pārrunas ir 

obligātas!  

Pieteikšanās un jautājumi 

pa tālruni 26160413 (Inese)  

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3aejiet.maciet%40gmail.com
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***** 

30. augustā plkst. 19:15 kustī-

ba „Laulāto tikšanās”  kopā ar 

draudzes priesteri organizē tik-

šanos tiem, kuri bijuši rekolek-

cijās vai izgājuši saderināto un 

iemīlējušos tikšanās kursus. Sī-

kāka informācija pie Daiņa un 

Baibas, tālr. 29158076. 
 

**** 

Sv. Mise par pirms dzimšanas 

mirušo bērnu ģimeņu dzimtas 

ciltskoka dziedināšanu, katra 

mēneša 3. trešdienā plkst. 18:00. 

Tuvākie aizlūgumi - 17. jūlijā 

un 21. augustā. 

2013. gada 27. aprīlis - Lielā Latvijas talka  

Sv. Alberta draudzē  

Kopš  2013. gada 27. aprīļa, 

kad notika Lielā Latvijas talka, ir 

pagājis paprāvs laika sprīdis, taču 

vienmēr ir patīkami ieskatīties un 

pakavēties pagātnē, un jo īpaši, ja 

šodien tik labi ir redzami mūsu 

draudzes ticīgo kalpošanas augļi. 

Atskatīties, lai ne tikai raudzītos 

tajā pelēki lietainajā dienā, kāda 

bija 27. aprīļa sestdiena, vai lai 

atmiņā atjaunotu patīkamo kopī-

bas sajūtu, kura virmoja pie pus-

dienu galda, bet gan lai vienmēr 

un atkal no jauna teiktu PAL-

DIES katram, kuram rūp viņa 

draudzes dzīve, vide un ekoloģi-

ja, kurā tā dzīvo un svin Dieva 

klātbūtni. PALDIES JUMS! 

 Plašākam atskatam interne-

ta vietnes adrese, kur atrodas tal-

k a s  d i e n a s  b i l d e s . 

http://fai l iem.lv/u/gycrwwr  
 

bilžu autore Ineta Priga 

http://failiem.lv/u/gycrwwr
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KAPUSVĒTKI  RĪGAS SV. ALBERTA 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ 

2013.GADĀ 

plkst. 14.00 Mārupes kapos 

7.jūlijā  

plkst. 16.00 
Jaunmārupes 

Mazcenu kapos 

21.jūlijā plkst. 15.00 Pleskodāles kapos 

4.augustā plkst. 14.00 
Ziepniekkalna ka-

pos 

18.augustā plkst. 14.00 Ķekavas kapos 

25.augustā   plkst. 14.00   Katlakalna kapos 
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3. jūlijs, trešdiena – Sv. 

apustulis Toms, svētki. 

Sv. Mises: 8:00 un 

18:00. 

11. jūlijs, ceturtdiena – Sv. 

Benedikts, abats, Eiro-

pas aizbildnis, svētki. 

Sv. Mises: 8:00 un 

18:00. 

23. jūlijs, otrdiena – Sv. Bri-

gita, mūķene, Eiropas 

aizbildne, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

25. jūlijs, ceturtdiena –Sv. 

apustulis Jēkabs, svēt-

ki. Sv. Mises: 8:00 un 

18:00. 

28. jūlijs, svētdiena – Rīgas 

Metropolijas dievnamu 

iesvētīšanas gadadiena, 

lieli svētki. Sv. Mises kā 

svētdienās. 

2. augusts, piektdiena – Por-

cjunkula, svētki un at-

laidas pēc parastajiem 

noteikumiem apmeklē-

jot dievnamu un pieņe-

mot Sv. Komūniju. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

6. augusts, otrdiena – Kunga 

Pārveidošanās, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00.  

9. augusts, piektdiena – Sv. 

Terēze Benedikta no 

Krusta, jaunava un mo-

cekle, Eiropas aizbildne, 

svētki. Sv. Mises: 8:00 un 

18:00. 

10. augusts, sestdiena – Sv. 

Laurencijs, diakons un 

moceklis, svētki. Sv. Mi-

ses: 8:00 un 18:00 

(svētdienas). 

14. augusts, trešdiena – Sv. 

bīskaps Meinards, Latvi-

jas aizbildnis, lieli svētki. 

Sv. Mises 8:00 un 18:00. 

15. augusts, ceturtdiena –  

Vissv. Jaunavas Marijas 

uzņemšana debesīs, Mā-

ras zemes Karaliene un 

Aizbildne, obligāti svina-

mi lieli svētki. Sv. Mises: 

8:00, 11:00 un 18:00. 

24. augusts, sestdiena – Sv. 

apustulis Bartolomejs, 

svētki. Sv. Mises: 8:00 un 

18:00 (svētdienas). 

Liturģiskais kalendārs 
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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 svi-

namo Baznīcas svētku dienās: 

slēgta. 
 

Prāvests:  

Krišjānis Dambergs OFM Cap 

e-pasts: br.krisjanis@gmail.com 

Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis  

Teksta salicēja: Marika Lotaņuka 

Teksta korektore: Ruta Vinķele  

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 

18:00 latviešu valodā (ar ģimenēm un  

bērniem) 

Obligāti svinamajos Baznīcas svēt-

kos: 

8:00 latviešu valodā 

11:00 (Summa) latviešu valodā 

18:00 latviešu valodā 

Izdevums ir par ziedojumiem! 

ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !  


