
   

 

Dārgie brāļi un māsas Kristū! 

Šis Jaunais gads ir iesācies kā 

daudzu Dieva žēlastību un apsolī-

juma piepildīšanās gads. Dārgie 

brāļi un māsas Kristū, izmantosim 

katru iespēju, lai iepazītu Dieva 

Mīlestību, kas atklājas Viņa Vien-

dzimušajā Dēlā Jēzū Kristū. Jēzus 

lai ir Vienīgais Ceļš, Patiesība un 

Dzīvība mūsu ikdienas izvēlēs. 

Kad mēs lasīsim Dieva Vārdus 

svēta apustuļa Pāvila atgriešanās 

svētkos 25. janvārī, dzirdēsim to, 

kas var uzrunāt arī mūs: “Mūsu 

tēvu Dievs tevi ir izraudzījis, lai 

tu saprastu Viņa gribu un ierau-

dzītu Taisnīgo, un dzirdētu balsi 

no Viņa mutes, jo tu būsi Viņa 

liecinieks visu ļaužu priekšā tajā, 

ko tu redzēji un dzirdēji”. Būt 

par Jēzus liecinieku šajā pasaulē ir 

liels izaicinājums, bet tas nav neie-

spējami. To mums apliecina pats 

svētais Pāvils, kā arī daudzi mūsu 

laiku svētie un ticīgie cilvēki. Arī 

šogad mūsu draudzes ietvaros būs 

iespēja uzklausīt Evaņģēlija Labo 

Vēsti daudziem cilvēkiem, kas pēc 

tās ir izslāpuši. Ar 30. janvāri sāk-

sies Neokatehumenālā Ceļa kate-
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hēzes arī tiem cilvēkiem, kas var-

būt daudz zina par Dievu un Jēzu, 

bet nav Viņu ieraudzījuši un sasta-

puši personīgi savā dzīves ceļā. 

Brāļi no kopienas divu mēnešu 

laikā katru pirmdienas un cetur-

tdienas vakaru liecinās par Viņu 

savā dzīvē.  Izmantosim šo iespēju 

sadzirdēt Dieva Vārdu, to klauso-

ties un uzņemot ticībā! Cita veida 

pasākumi būs saistīti ar 12. Alfa 

kursu, kas sāksies 1. februārī.  Tā 

laikā daudzi cilvēki, kuri vēlēsies 

pieņemt katoliskās Baznīcas ticī-

bas patiesības, varēs apmeklēt 10 

lekcijas un saņemt Svētā Gara dā-

vanas nedēļas nogales izbrauku-

mos. Šāds pasākums februāra mē-

nesī tiek organizēts arī jauniešu 

Alfai. Daudzi pagājušo Alfa kursu 

beidzēji ir ,,izturējuši līdz galam”, 

noklausījušies arī papildu lekcijas, 

kā arī pieņēmuši svētos Sakramen-

tus un dziļāk iesaistījušies mūsu 

draudzes dzīvē. Tāpat arī dziedinā-

šanas dievkalpojumi ir lieliska ie-

spēja šī gada laikā saņemt to, kas 

daudziem cilvēkiem ir tik ļoti ne-

pieciešams, - mieru un izlīgšanu ar 

Dievu un tuvāko. Šie Dieva dotie 

ceļi, kas, protams, nav vienīgie, lai 

saņemtu Viņa apsolījumus un stip-

rinājumu mūsu garīgajā dzīvē, ir 

atklātā evaņģelizācija mūsu drau-

dzē. Bet ir arī klusāka evaņģelizā-

cija un uzrunājoši ceļi, piemēram, 

nesen nodibinātā draudzes Caritas 

grupa, kas jau ir sniegusi mīlestī-

bas liecību daudziem vientuļiem 

un atstātiem cilvēkiem, kā arī Ma-

rijas Leģions, kura pārstāves iet 

apmeklēt slimniekus mūsu baznī-

cai līdzās esošajā slimnīcā. Ir arī 

Pasaulē dzīvojošie Franciskāņi, 

kuri šogad ar 16. janvāri katru 

pirmdienu atsāks savas regulārās 

tikšanās, lai padziļinātu svētā 

Franciska garīgumu un tā iemācī-

tos kalpot savās ģimenēs un sa-

biedrībā. Tāpat mūsu draudzē kat-

ra mēneša pēdējā piektdienā notiek 

Laulāto tikšanās, kurās, tiekoties 

laulātajiem pāriem, tiek veicināta 

izpratne par dialogu vīrieša un sie-

vietes starpā un par labāku ticības 

izdzīvošanu ģimenē. 

Novēlu visiem draudzes ticī-

gajiem atrast šogad daudz laika 

tuvākmīlestībai, Dieva Vārda uz-

klausīšanai un Evaņģēlija mācības 

izdzīvošanai, jo tas ir pats galve-

nais ticīga cilvēka dzīvē! 

t. Krišjānis  
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6. KĀ UZVESTIES GRŪTĪBU 

LAIKĀ 

Kā mums rīkoties pārbaudījumu 

un grūtību brīžos, ko piedzīvojam 

lūgšanā? Kā palīdzēt citiem, kas 

piedzīvo krīzi un meklējumu lai-

ku? Nepastāv kaut kāds brīnišķīgs 

līdzeklis, kurš varētu ar burvju nū-

jiņas pieskārienu izklīdināt šādu 

dvēseles stāvokli lūgšanā. Vissva-

rīgākais ir norādījums, ka tas ir arī 

Dieva darbošanās laiks un uzticī-

bas modināšana Jēzus klātbūtnei 

grūtību brīžos. Tikai pēc tam, kad 

to apzināmies, mēs varam atsauk-

ties uz mazāk svarīgiem pado-

miem. Iekšējās ciešanas reizēm 

izraisa izmisuma saucienu un sajū-

tu, ka Dievs kavējas. „Kad gan, ak, 

Debesu un zemes Kungs un Kara-

li,” savā „Garīgajā dienasgrāma-

tā” rakstīja pr. Jordans, „es varēšu 

skatīt Tevi! Pārāk ilgs man šķiet 

laiks, pirms pilnībā es varēšu mīlēt 

Tevi Debesīs. Cik ilgi, Tēvs, Tu 

vēl vilcināsies? Ja es jau tagad va-

rētu pilnībā vienoties ar Tevi!” Jē-

zus Kristus daudzkārt runāja par 

grūtībām, kādas sagaidīs Viņa mā-

cekļus. Tomēr Viņš vienmēr uz-

svēra, ka nepametīs viņus grūtībās 

un dos viņiem vajadzīgās žēlastī-

bas izturībai. Sv. Ignācijs regulā 

par garu atpazīšanu sniedz, lūk, 

kādu skaidrojumu: „Tam, kuru ir 

pārņēmis garīgo pārbaudījumu 

laiks, vajag apzināties, ka Kungs 

viņu ir atstājis izmēģinājumam, lai 

paša spēkiem pretotos dažādiem 

ienaidnieka kārdinājumiem un ie-

dvesmām. Viņš var tiem pretoties 

tikai Dieva spēkā, kurš viņu vien-

Tikšanās ar „klusējošo” Dievu ir iespēja  
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mēr atbalsta, kaut gan viņš to iz-

teikti nejūt” (GV 320). Konsek-

vence šādai pieejai ir grūtību izdzī-

vošana kopā ar Jēzu. Iekšējais tuk-

šums var kļūt par iemeslu, lai ieie-

tu Krustā Sistā Jēzus, kurš vienmēr 

paliek par lūgšanas paraugu, izdzī-

votajā pamestībā. Vienmēr aktuāls 

ir Jēzus Olīvdārzā izsacītais aicinā-

jums, lai mācekļi ar Viņu paliktu 

nomodā un lūgtos. Tālākās sv. Ig-

nācija norādes, piedzīvojot lūgša-

nas laikā Dieva klusēšanu un klāt 

neesamību, saka, ka ir jāpaliek pa-

cietībā (CD 321) un ka nedrīkst 

ieviest nekādas izmaiņas agrāk 

pieņemtajos lēmumos (CD 318). 

Par pacietību un uzticīgu gaidīšanu 

lūgšanā daudz runā Svēto Rakstu 

lappuses. Tomēr tā nav bezrūpīga 

gaidīšana, bet gan dzīvīgas gatavī-

bas stāvoklis. „Ir vajadzīga cerības 

pilna atvērtība kā neierobežota se-

vis atdošana tam, kas vēlēsies pa-

rādīties, – atvērtība, kura neko ne-

uzspiež, lai sasniegtu iekšēju brie-

dumu, un neko nevajadzīgi nepaāt-

rina, kura nekļūst vājāka arī tad, ja 

pat pārāk ilgi nekas nenotiek, bet, 

kad kaut kas sāk notikt cilvēka iek-

šienē, tā pilnībā koncentrējas uz 

to” (Johanness B. Lotzs). Šādas 

nostājas saprašana un pieņemšana 

ir saistīta ar lūgšanu dzīves dina-

miku. Taču tā nav kaut kas no-

teikts, vienveidīgs, tai ir sava lo-

ģiska attīstība. Ikvienam ir jāatklāj 

savs ritms, kā pieaugt lūgšanā un, 

cita starpā, tam kalpo arī iekšējā 

tukšuma stāvoklis. Dieva nedarbo-

šanās ir un paliek liels noslēpums. 

Izšķiroša loma šī noslēpuma pie-

ņemšanā ir ne tik daudz darbībai 

un vārdu bagātībai kā ticībai un 

vēlmei satikt Dievu. Palikšana lūg-

šanas tumsībā ir vienlaicīgi gan 

lūgšanas, gan ticības attīstība. Tā ir 

iespēja no sirds dziļumiem saukt 

pēc Svētā Gara gaismas, kurš tika 

mums apsolīts. „Gars palīdz mūsu 

vājumam, jo mēs īsti nezinām, ko 

lai lūdzam, un Gars pats aizbildina 

par mums ar vaidiem, kas nav iz-

sakāmi vārdos.” (sal. Rom 8, 26) 

 

pr. Bogdans Giemza SDS 

(no poļu val. tulkoja Marika)  
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Ir pagājis vesels gads un šo-

brīd, jaunajā gadu mijā, kopā ar 

visu draudzi ir vēlme atskatīties 

pavisam netālajā pagātnē, lai kon-

statētu, cik lielā mūsu Kunga Pestī-

tāja žēlsirdībā Alfa evaņģelizācijas 

kustība ir izdzīvojusi šo laiku, kā 

arī izanalizētu to, kas ar Dieva svē-

tību tika paveikts.                                             

Visa gada garumā pašai Alfa 

kursu komandai bija visai sa-

springts kalpošanas periods. Ir iz-

dzīvotas vairākas apmācības ar 

vieslektoru Rihardu Rasnaci  un 

Alfa biroja vadītāju Ivetu  Litvinu-

Freimani. Novembrī  ar milzīgu 

dedzību tika apmeklēta Latvijas 

Alfa kustības konference: tā atstāja 

ne tikai lielu iespaidu, bet deva arī 

jaunas zināšanas un līdz šim neap-

jaustus nākotnes pavedienus mūsu 

pašu Alfa kustības turpmākai vei-

došanai. Šis periods šķietami bez 

robežām jau ir pārgājis nākamajā, 

jo jau tuvākajā laikā ir plānotas 

nākamās apmācības, taču būtiski ir 

tas, ka tajās mēs vairs nebūsim 

vieni. Vārds Alfa nenozīmē izolē-

tību, tieši pretēji, - atvērtību uz 

cilvēkiem un apkārtējo pasauli. Tā 

ir sadraudzība! Mūsu draudzes 

Alfa komanda konferences laikā ir 

radusi sev jaunus draugus, kuri 

tuvākajā laikā arī uzsāks šādu kal-

pošanu. To īsteni var skatīt kā lie-

lu Žēlastību, jo mūsu Latvija tiek 

bagātināta ar cilvēkiem, kuri atdod 

sevi kalpošanai, kas bieži vien ar 

ļoti maziem un nemanāmiem dar-

biem neredzami maina mūsu pa-

sauli. 

Ja runājam par pavisam vien-

kāršām lietām, tad statistiski var 

minēt, ka visa gada laikā šajā kus-

tībā mūsu draudzē bija iesaistīju-

šies 62 cilvēki. Sevišķi priecē tas, 

ka vairāki no tiem jau ir iesaistīju-

šies kalpošanā, kas patiešām stip-

rina un vieno šo kustību. Daudzi 

no jaunatnācējiem jau ir sasnieguši 

savu sākotnējo mērķi un ir saņē-

mušu Kristību, Iestiprināšanas un 

Laulību Sakramentu. 

ATSKATS UZ ALFA KURSU…  
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Atskatoties uz 10. un 11. Alfa 

kursu mūsu draudzē, var viennozī-

mīgi teikt, ka esam saņēmuši Die-

va Svētību, kura visiem mūsu dar-

biem ir gājusi pa priekšu. Kā spē-

cīgākais apliecinājums tam bija 

cilvēku izdziedināšana: gan pēc 

ļoti smagas saslimšanas, gan atbrī-

vošana no fiziskām sāpēm. Tas 

viss bija ne tikai Dieva atbilde 

mūsu lūgšanām, tas bija milzīgs 

stiprinājums mūsu turpmākai kal-

pošanai. Tie ir tikai daži fakti, ku-

rus var minēt, taču to, ko patiešām 

šajos kursos piedzīvojām, vispre-

cīzāk atspoguļo kursu dalībnieku 

liecības. Varētu jau domāt, ka pēc 

tik saspringta perioda būtu laiks 

atpūsties un apstāties, taču nē! 

Katru reizi pēc Alfa kursu beigām 

dzimst jauns brīnums, kurš aicina 

vēl vairāk un dedzīgāk gaidīt jaun-

us viesus un kalpotājus, nākt aiz-

vien tuvāk cilvēkiem, kuri vēlas 

sastapt Dievu, jo dziļāk saprast 

ticības dzimšanas brīdi un jo vai-

rāk par visu pateikties mūsu Pestī-

tājam. Šī kustība pasaulei ir Dieva 

dota kā nepārtraukta Mīlestības 

ķēde, jo arī mums Evaņģēlijs ir 

pasludināts tāpat kā viņiem (sal. 

Ebr 4, 2). 

Tas, ko šī kustība īsteni sevī 

ietver, vārdos līdz galam nav pasa-

kāms, tas katram interesentam ir 

jāsaprot pašam, to izdzīvojot klā-

tienē.  

Nākamais Alfa kurss sāksies 

2012. gada 1. februārī plkst. 

19:00 Sv. Alberta draudzes Alfa 

telpās (Liepājas ielā 38, ieeja no 

Zemaišu ielas puses). Iepriekš pie-

teikties un saņemt papildu informā-

ciju var,  zvanot Marinai 

(29506282) vai rakstot alfakur-

si@gmail.com.   

Marina 

LIECĪBAS: 

 

Es apzināti meklēju kādas ak-

tivitātes, kas notiek pie Baznīcas. 

Par Alfu biju dzirdējusi no pazi-

ņām, no luterāņu baznīcas. Atradu 

i n t e r n e t ā  i n f o r m ā c i j u  

www.alfakurss.lv. Kāri meklēju 

sarakstā kādu katoļu Baznīcu. Ti-

kai pie divām katoļu Baznīcām Rī-

gā notiek Alfa kursi !? Jau pēc 

pirmās Alfa lekcijas es sapratu, ka 

esmu nonākusi  pareizajā vietā. Es 

nonācu brīnišķīgā atmosfērā, ko 

veido brīnišķīgi cilvēki. Cik labi ir 

būt starp cilvēkiem, kas savu dzīvi 

veido uz vienota pamata! Ceļš un 

http://www.alfakurss.lv
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mērķis visiem ir skaidrs – tas ir 

Jēzus Kristus. Šī vienotība ļoti 

priecē. Nevienam nav sevi  jāpie-

rāda, jāaizstāv sava pozīcija. Dis-

kusijas ir tikai par to, kā labāk šis 

ceļš ir ejams. Gaisotne Alfā ir ļoti 

iecietīga un labestīga, ko īpaši va-

rēja izbaudīt kopējās nedēļas noga-

les rekolekcijās.  

Vēl viens svarīgs ieguvums 

man bija iepazīšanās ar prieste-

riem, kas bija klāt visās nodarbī-

bās: cik  viņi ir vienkārši un atvērti 

komunikācijai. 

Es piedzīvoju ļoti skaistu lai-

ku, ieguvu jaunus paziņas. Es zinu, 

kam piezvanīt, ja man būs kāda 

vajadzība. Un esmu droša – tie ir 

cilvēki, kas atbildēs. Es saņēmu tik 

daudz pozitīvu emociju, ka tās ne-

var paturēt pie sevis, ir milzīga vē-

lēšanās tās dot tālāk citiem.  

Šādu pieredzi es novēlu izbau-

dīt visiem. 

Dieva svētību vēlot, 

Inese 

**** 

 

11. Alfas kurss noslēdzies.... 

Daudz pozitīvu un mīļu domu. 

Bet, vai sajūtas un prieku var tik 

vienkārši izteikt vārdos un aprak-

stīt?  Vai tad ir tādi vārdi, kuros 

var izteikt to Alfas vadītāju labes-

tību, gādību, mīlestību, gudrību 

un sirds siltumu, kuru sajutām 

kursu laikā?? Visi klausītāji katru 

vakaru ieradās pozitīvi noskaņoti, 

priecīgi par atkalredzēšanos ar pā-

rējiem un ar katru reizi iedraudzē-

jās arvien ciešāk - kļuva kā viena 

liela Ģimene. Katram ir atradies 

kāds Draugs, kurš turpmākajā dzī-

vē varētu atbalstīt, iedrošināt un 

grūtā brīdī pasniegt roku.   

Diskusijas grupiņās palīdzēja cil-

vēkiem saņemt atbildes uz dau-

dziem jautājumiem, bet tās arī pa-

rādīja, ka būs vēl ļoti daudzi jautā-

jumi, uz kuriem jāmeklē atbildes. 

Tas ir tikai ceļa sākums pie Dieva, 

pie Baznīcas… 

Prieks par saturīgi pavadīto 

laiku, jo bieži to izniekojam bez-

mērķīgi pie datora vai televizora. 



 8 

 

Prieks par katru cilvēku, kuram 

garīgās vērtības ņem pārsvaru pār 

materiālajām. Bet ir arī uzdevumi - 

iemācīties atrast laiku lūgšanām, 

dievkalpojumiem baznīcā, Svēto 

Rakstu lasīšanai. Jā, tas ceļš pie 

Dieva vēl ir tikai sākumā. .... 

 

Inga 

**** 

Kā es nokļuvu Alfas kursā...... 

Mans ceļš līdz tam bija daudzu ga-

du ilga svārstīšanās, jautājumu un 

pierādījumu meklējumu pilns. 

Tad vienā brīdī, vasaras saulgriežu 

laikā, Kungs atsūtīja manā dzīvē 

dažādus notikumus un cilvēkus, 

kas mani paņēma aiz rokas un aiz-

veda pareizajā virzienā! Tā es no-

kļuvu Bruknā uz Katoļu sieviešu 

organizācijas piedāvātajām reko-

lekcijām, tieši tur arī, var teikt, viss 

tā pa īstam manā sirdī sākās! Savu 

dzimšanas dienas rītu 19. jūnijā 

sagaidīju adorācijas kapelā, ilgi un 

daudz raudot. Varu uzskatīt, ka tā 

bija mana īstā piedzimšana! 

Tālākais ceļš bija ļoti viegls, jo 

Dievs mani pats veda un iepazīsti-

nāja ar tiem cilvēkiem, kas man 

palīdzēja ātri vien nokļūt tur, kur 

man jābūt. Bērni sāka apmeklēt 

svētdienas skolu pie sv. Alberta 

baznīcas, kur arī satiku priesteri t. 

Krišjāni! Izstāstīju savus nodomus 

un no viņa uzzināju par Alfas kur-

su. Tad sekoja brīnumjauki, miera 

pilni trešdienu vakari kopā ar gai-

šiem cilvēkiem dziesmu un neap-

rakstāma sirds siltuma gaisotnē!  

Un brīnumainākais ir tas, ka Alfas 

kursos varēja atrast daudzas atbil-

des uz jautājumiem, turklāt ne tikai 
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no cilvēkiem, ar ko bijām kopā, 

bet tās vienkārši atnāca. Tagad zi-

nu, ka tā ir Svētā Gara klātbūtne!  

Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas 

uzspiež savu viedokli, bet, ja kāds 

man jautā, es no visas sirds mēģinu 

atbildēt. Jo, „kur divi vai trīs ir sa-

pulcējušies Manā Vārdā, tur Es 

esmu viņu vidū” (Mt 18, 20). 

Es varu vien liecināt ar savu dzīves 

stāstu un sirdsmieru, kas pie manis 

atnācis. Pat ja nezināt, vai vēlaties 

pieņemt sakramentus, Alfas kursa 

telpās pavadīsiet neatkārtojamus, 

jaukus brīžus, kas ārstē dvēseli un 

garu, satiksiet daudz cilvēku, kas 

varbūt būs Jūsu īstie draugi un at-

balstītāji. Tālāk jau visu pateiks 

priekšā sirdsbalss, jo Kungam at-

tiecībā uz mums ir savi plāni! Va-

jag tikai ticēt un ļauties! 

Viena no lietām, ko mums no Die-

va vajadzētu lūgt, ir gudrība. Bībe-

le saka: „Bet, ja kādam no jums 

trūkst gudrības, tas lai to lūdz no 

Dieva, kas visiem dod devīgi un 

nepārmezdams, un viņam taps 

dots. Bet lai viņš lūdz ticībā, ne-

maz nešaubīdamies, jo, kas šau-

bās, līdzinās vēja dzītam un mētā-

tam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, 

vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs 

visos savos ceļos, lai nedomā, ka 

viņš no Kunga ko saņems” (sal. Jk 

1, 5-8). 

Gunta 

**** 

 

Vispirms saku sirsnīgu pal-

dies visiem Alfas 11. kursa orga-

nizatoriem un kalpotājiem par vi-

ņu nesavtīgo darbu un tuvākmīles-

tību, ar kādu viņi mūs uzņēma! 

Viens no Alfas lielākajiem 

plusiem, manuprāt, ir struktūra, 

kādā notiek katra tikšanās – bagā-

tīga maltīte, slavēšana, lekcija un 

diskusijas grupiņās. Tomēr no visa 

šeit piedzīvotā man visvairāk gri-

bētos izcelt tieši sarunas grupiņās. 

Manā grupā Dievs bija savedis 

kopā ļoti dažāda vecuma cilvēkus 

ar atšķirīgu profesionālo nodarbo-

šanos, ģimenes stāvokli un noieto 

ticības ceļu, tomēr tas nekādā ziņā 

netraucēja mums katram dalīties 



 10 

 

Draudzes aktivitātes  

Pastāvīgie notikumi:  

 

Iekšējās dziedināšanas un atbrī-

vošanas lūgšanu tikšanās 9 soļu 

programmas 4. solis - PIEDO-

ŠANA: 20.janvārī, sākums plkst. 

17:30 (Sv. Mise plkst. 20:00), Rī-

gas Svētā Alberta Romas katoļu 

baznīcā, Liepājas ielā 38. Pare-

dzēts, ka piedalīsies priesteri: t. 

Maksimiliāns Podvika OCD, t. Jā-

zeps Sitnieks MIC, pr. Rolands 

Kairišs, pr. Arnis Maziļevskis, pr. 

Andrejs Trapučka, t. Krišjānis 

Dambergs OFMCap, t. Aldis Zie-

melis OFMCap. Tikšanās notiek 

katra mēneša trešajā piektdienā.  

 

***** 

 

Ar 30. janvāri sāksies Neokate-

humenālā Ceļa katehēzes, katru 

pirmdienas un ceturtdienas va-

karu plkst. 19.30 mūsu draudzes 

mājā, Liepājas ielā 38. 

  

***** 

 

Sv. Mise par pirms dzimšanas 

mirušo bērnu ģimeņu dzimtas 

ciltskoka dziedināšanu un atbrī-

vošanu – Aizlūgums notiek to ģi-

meņu nodomā, kuru bērniņi ir ap-

bedīti Dvēseļu dārzā, kā arī to ģi-

ar savu pieredzi. Pārrunājot lekcijā 

dzirdēto, bija interesanti konstatēt, 

cik dažādi Dievs mūs katru uzrunā-

jis, lai gan lekcija visiem bija vie-

na. Šeit nebija ne pareizu, ne nepa-

reizu viedokļu, katrs runāja tā, kā 

viņš saprot un izdzīvo savas attiecī-

bas ar Dievu, un man brīžam nācās 

sev atzīt, ka savā prātā esmu izvei-

dojusi pati savu Dievu... Tas bija 

ļoti vērtīgi. Pati Alfa Baznīcai ir 

liela vērtība. Tāpēc es gribētu ie-

drošināt ikvienu cilvēku, kurš pats 

vēl meklē vai redz sev apkārt cil-

vēkus, kuri atrodas Patiesības 

meklējumos, nāciet uz Alfu un 

aiciniet viņus līdzi! Alfa sirsnīgā 

atmosfērā vienkāršā un saprotamā 

veidā izskaidro cilvēkiem vissvarī-

gāko un ievada kristīgajā dzīvē. 

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 

Maija  
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Liturģiskais kalendārs 

No 18.janvāra līdz 25.janvārim: 

lūgšanu nedēļa par kristiešu 

vienotību. Var saņemt pilnas 

atlaidas tie, kuri piedalīsies 

lūgšanās visu nedēļu. 

25.janvāris, trešdiena – sv. apus-

tuļa Pāvila konversija, svēt-

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

18:00. 

2.februāris, ceturtdiena -– Kunga 

prezentācija, svētki. Sv. Mi-

ses plkst.:8:00 un 18:00. 

Konsekrēto personu diena. 

14.februāris, otrdiena – sv. Ci-

rils, mūks, un sv. Metodijs, 

bīskaps, Eiropas aizbildņi, 

svētki. Sv. Mises plkst.:8:00 

un 18:00. 

meņu nodomā, par kurām ir ziedots 

speciālā šai Sv. Misei paredzētajā 

lādītē sv. Alberta baznīcā.  

Katra mēneša 3. trešdienā plkst. 

18:00.  

 

***** 

 

Katru svētdienu mūsu draudzē no-

tiek Vissvētākā Altāra Sakra-

menta adorācija pēc Sv. Mises 

plkst. 9:00 līdz 18:00. Iespēju ro-

bežās aicinām visus palikt klusā 

lūgšanā kopā ar Jēzu, tā padziļinot 

personisko saikni ar Viņu.  

 

***** 

 

27. janvārī plkst. 19.15 kustība 

„Laulāto tikšanās”  kopā ar drau-

dzes priesteri organizē ikmēneša 

tikšanos laulātiem pāriem, kuri 

bijuši rekolekcijās vai izgājuši sa-

derināto un iemīlējušos tikšanās 

kursus. Sīkāka informācija pie Ri-

čarda un Andras Gulbjiem, tālr. 

29627551, 29719787. 
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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 un 17:00 

līdz 18:00 

Otrdienās un piektdienās:  
30 min. pēc Sv. Mises 18:00  

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 die-

nās: 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 svinamo 

Baznīcas svētku dienās: slēgta. 

Prāvests: Krišjānis Dambergs OFMCap,  

e-pasts: br.krisjanis@gmail.com 

tālr.: 2 677 56 79; 

t.Aldis Ziemelis OFMCap,  

tālr.: 2 682 17 74 

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 svētkos: 

8:00 latviešu valodā 

11:00 (Summa) latviešu valodā 

18:00 latviešu valodā 

Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis  

Teksta salicēja: Marika Lotaņuka 

Maketētāja: Jevgeņija Gaiķena 

Teksta korektore: Ruta Vinkele 

Izdevums ir par ziedojumiem! 

ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM  

NĀC APMEKLĒ DRAUDZES JAUNO MĀJAS LAPU 

www.albertadraudze.lv 

http://www.catholic.lv/alberta
mailto:br.krisjanis@gmail.com

