
   

 

Dārgie draudzes ticīgie!   

 

Tomēr, vai Cilvēka Dēls, kad 

atnāks, atradīs ticību virs ze-

mes? (Lk 18, 8) 

Dārgie brāļi un māsas! Mēs 

uzsākam priecīgo Kristus Dzimša-

nas svētku gaidīšanas - Adventa 

laiku. Un tomēr, šajā pašā laikā, 

mēs izjūtam, pat visas pasaules 

mērogā, arvien lielākus draudus 

priekam un dzīvībai no nāves civi-

lizācijas puses. Mēs tiekam iesais-

tīti cīņā, kurā bez Dieva palīdzības 

nespēsim uzvarēt. 

Sestdienas, 27. novembra, va-

karā, Adventa ieskaņā, Sv. Pētera 

bazilikā Romā Svētais tēvs Bene-

dikts XVI uzsāka lūgšanu vigīliju 

ikvienas cilvēka dzīvības, kura tiek 

ieņemta, nodomā. Pāvests pirmo 

reizi aicina šai lūgšanai pievieno-

ties arī visu Baznīcu. Tāpēc lūgša-

na ieņemtās dzīvības aizsardzības 

nodomā šoreiz ir mūsu pienākums. 

Tas modina lielas cerības, ka dzī-

vības un mīlestības civilizācija uz-

varēs. 

Mūsu baznīcā 27.novembrī no 

17:00 līdz 18:00 bija kopēja Rožu-

kroņa lūgšana. Iespēju robežās va-

rējām šajā vakarā arī kopējās lūg-

šanās kopienās, ģimenēs, ar drau-

Sv. AlbertaSv. Alberta  
draudzes ziņasdraudzes ziņas 
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gā Jēzū Kristū un rūpes par miesu 

nepārvērtiet kārībās.” 

 (Rom 13,11-14) 

 

Katru gadu es apsolu sev, ka 

Adventa laiks man būs klusuma un 

meditācijas laiks. Es apsolu sev, 

ka vismaz uz brīdi apstāšos, lai 

klusumā paskatītos uz sevi un man 

apkārtējo pasauli. Vai es dzīvoju, 

kā Dievs to vēlas? Es zinu, ka ar 

manu rīcību ir dažādi. Vienreiz ir 

giem vai arī individuāli lūgties dzī-

vības aizstāvības nodomā. Lūgša-

nai vienotībā ir liels spēks! 

Adventa laiks aicina gatavo-

ties, lai dotos pie Jēzus šūpuļa – lai 

tiktu aizpildīts lielais tukšums, kā-

du ap Jēzu ir izveidojusi pasaule. 

Šī gada Ziemassvētki ir liela Dieva 

svētība mums, taču tie ir arī zīme 

Viņa otrreizējajai atnākšanai. 

Kad Jēzus piedzima Betlēmē, 

cilvēki vismaz 2000 gadus, jau no 

Abrahama laikiem, bija gatavoju-

šies šim notikumam un tomēr tas 

viņus pārsteidza nesagatavotus. 

Vai mēs, mūsdienu cilvēce, kas jau 

gandrīz 2000 gadus gatavojamies 

Kristus otrreizējajai atnākšanai, 

būsim gatavi, kad Kristus negaidīti 

atnāks lai tiesātu, lai iznīcinātu ie-

naidniekus un iedibinātu Savu Mī-

lestības valstību?” 

Vai nav tā, ka savā lielumā 

mēs neatceramies par Jēzu, bagātī-

bas dēļ aizveram Viņam durvis vai 

arī esam aizņemti ar sava stāvokļa 

nostiprināšanu? Vai cilvēci šodien 

lielā mērā neapņem Dieva nolieg-

šanas tumsa, ietiepīgas Kunga at-

raidīšanas ledus un nepaklausības 

Viņa mīlestības bauslim tuksnesis? 

Kā pirmoreiz Jēzus atnāca, 

pateicoties Dievmātes ticībai un 

mīlestībai, tā arī tagad Viņa ir tā, 

kas sagatavo Jēzus Mīlestības val-

stības atnākšanu. Viņa var palīdzēt 

arī mums sagatavoties sagaidīt Jē-

zu Kristu ar dziļu ticību un mīlestī-

bu sirdīs! Lai Vissvētākā Jaunava 

Marija, kura ir īpašā Adventa laika 

aizbildne, palīdz mums šajā laikā 

augt ticībā un mīlestībā uz Jēzu un 

mīlestībā vienam uz otru! 

 
Jūsu mazākais brālis Aldis  

  

Pienāks atmodas laiks  

„Izprotiet pašreizējo laiku: 

jau ir pienākusi stunda jums celties 

no miega. Jo tagad mums pestīša-

na ir tuvāk nekā toreiz, kad ieticē-

jām. 

Nakts ir pagājusi, un diena ir 

tuvu. Tāpēc atmetīsim tumsas dar-

bus un ietērpsimies gaismas bru-

ņās. Dzīvosim godīgi kā dienā: ne-

vis dzīrēs un skurbumā, nevis izvir-

tībā un izlaidībā, nevis ķildās un 

skaudībā; bet gan ietērpieties Kun-



 3 

 

labāk, citreiz ir sliktāk. Reizēm uz 

daudzām lietām man nav ietekmes, 

bet es zinu, ka es tiešām vēlos dzī-

vot tā, kā Mans Kungs to vēlētos.  

Reizēm man liekas, ka es es-

mu ieslīdzis letarģiskā miegā. Tad 

es domāju, ka noteikti kādreiz va-

jadzētu pienākt atmodas dienai, 

kad man nebūs šaubu kā rīkoties 

dažādās dzīves situācijās. Vai sa-

vādāk – kādreiz pienāks diena, no 

kuras sākot šīs šaubas kļūs arvien 

mazākas. Es visu laiku mācos ie-

pazīt Viņu un varbūt tāpēc mani 

nodarbina tik daudz bažu. Es visu 

laiku gaidu uz Viņu. 

Adventa laiks ir gaidīšanas 

laiks. Advents mums atgādina, ka 

kādreiz atnāks atmoda, uz kuru 

mēs gaidām. Mums bieži gadās, ka 

mēs par to aizmirstam. Mēs dzīvo-

jam no mirkļa uz mirkli, no dienas 

uz dienu un nepievēršam ne vis-

mazāko uzmanību tam, Kā mēs 

dzīvojam. Mēs neredzam, ka esam 

iemiguši. Varētu teikt, ka mēs pa-

zūdam dzīves biezokņos. Mēs aiz-

mirstam par to, kas ir svarīgs, un 

lielāku vērtību iegūst tās lietas, 

kurām mums nevajadzētu pievērst 

tik lielu uzmanību, kā mēs to da-

rām. Mums sajūk vērtību hierarhi-

ja.  

Adventa laiks ir labs brīdis, lai 

pamēģinātu palikt klusumā un pār-

domātu savu dzīvi. Bieži vien tas ir 

vislabākais brīdis, lai izvērtētu sa-

vu dzīvi un pieņemtu jaunus lēmu-

mus, kuri veicina dzīves maiņu – 

ne tikai sev un tuvākiem, bet vis-

pirms jau priekš Dieva. Tā varētu 

būt visskaistākā dāvana, sagaidot 

KUNGA ATNĀKŠANU. 

Katru gadu es sev apsolu, ka 

iešu pa jaunu taku. Šo plānu ir 

daudz un ne vienmēr man izdodas 

tos realizēt, bet es domāju, ka daļu 

no manām Adventa apņemšanām 

man izdodas īstenot dzīvē. Es ceru, 

ka šādā veidā, gadu no gada es 

kļūstu labāks un tuvojos arvien 

vairāk tam, lai būtu Viņa cienīgs. 

Katru gadu, es atgādinu sev to, ka 

man vienmēr jāstrādā priekš Die-

va. Katru gadu, Advents man atgā-

dina arī to, ka vajag cīnīties ar 

miegainību un ka kādreiz pienāks 

„atmodas laiks”. 

 

Mihails Pjonteks  (Michał Piątek ) 

tulkots no poļu val. 



 4 

 

Draudzes aktivitātes 

Pastāvīgie notikumi: 

CILVĒKA GARĪGĀ DZIEDINĀ-

ŠANA UN ATBRĪVOŠANA NO 

GRĒKA, ĻAUNUMA SEKĀM  

Lūgšanas par iekšējo dziedināša-

nu un atbrīvošanu notiks mūsu 

draudzē mēneša trešajā piekt-

dienā pēc sv. Mises plkst. 18:00 

un Vissvētākā Sakramenta ado-

rācijas. Vada draudzes priesteri.  
***** 

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-

meņu nodomā, par kurām ir zie-

dots speciālā šai Sv. Misei pare-

dzētajā lādītē sv. Alberta baznīcā. 

Katra mēneša 3. trešdienā plkst. 

18:00. 

***** 

Svētā Franciska no Asīzes garī-

guma skola.  

Franciskāņu sekulārordenis aici-

na: katru pirmdienu Sv. Alberta 

baznīcā 19:00 draudzes mājā. 

Sīkāka informācija Andris OFS: 

29180255. 

***** 

Katru svētdienu mūsu draudzē no-

tiek Vissvētākā Sakramenta ado-

rācija pēc Sv. Mises plkst. 9.00 

līdz 18.00. Iespēju robežās aicinām 

visus palikt klusā lūgšanā kopā ar 

Jēzu, tā padziļinot personisko saiti 

ar Viņu.   

Liturģiskais kalendārs 

28.novembris, svētdiena – Adven-

ta I svētdiena. 

30.novembris, otrdiena – sv. 

apustulis Andrejs, svētki. Sv. 

Mises notiek plkst.: 8:00 un 

18:00. 

4.decembris, sestdiena –   Sv. 

Barbara, svētki. Sv. Mises no-

tiek plkst.: 8:00 un 18:00. 

8.decembris,trešdiena – Vissvētā-

kās Jaunavas Marijas Bezvai-

nīgā Ieņemšana, lieli svētki. 

Sv. Mises notiek plkst.: 8:00, 

11:00 un 18:00.  
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ZIEMASSVĒTKU LAIKS – PRIECĪGUS KUNGA JĒZUS  

DZIMŠANAS SVĒTKUS ! 

Ziemassvētku svinēšana ticīgā ģimenē  

Ziemassvētku svinēšana iesā-

kas 24.decembra vakarā. Pēc vaka-

ra vigīlijas Svētās Mises ģimene 

klāj Ziemassvētku 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 bal-

tais galdauts atgādina autiņus. Gal-

dā liek dažādus gavēņa ēdienus. 

Visa ģimene sapulcējas ap galdu 

un lūdzas. Tad tēvs vai kāds cits 

no ģimenes vecākiem ņem no šķī-

vīša oblātes un sadala visiem klāt-

esošajiem, kas tās savstarpēji lauž, 

viens otram kaut ko novēlot. Pēc 

tam seko vakariņas. Ēdienu dau-

dzums simbolizē tās daudzās bagā-

tīgās dāvanas dvēselēm, kādas ar 

savu ienākšanu pasaulē ir atnesis 

Jēzus. Šo vakariņu laikā dzied Zie-

massvētku dziesmas. 

Oblātes 

Ziemassvētku vigīlijas vaka-

riņas ievada oblāšu laušana. Oblā-

tes cep no augstākā labuma kviešu 

miltu mīklas speciālās metāla for-

mās, kur iegravēts vai nu krusta, 

vai silītē guldīta Bērna Jēzus attēls. 

Nesagrieztās, priestera svētītās ob-

lātes Ziemassvētku vigīlijas svinī-

gajām vakariņām ticīgie saņem 

pirms Ziemassvētkiem. 

Oblāšu laušanas ieražas pirm-

sākums ir pirmo kristiešu agapes 

(mīlestības mielasti). Pirms Svētās 

Mises viņi pie altāra sanesa dažā-

das ēdamas dāvanas – maizi, vīnu, 

augļus. Daļu no maizes un vīna 

viņi izlietoja uzreiz, bet pāri pali-

kušo - pēc Svētās Mises kopējā 

mielastā. Savukārt daļu no šī mie-

lasta dāvanām viņi aizsūtīja uz mā-

jām tiem, kas bija slimi vai kāda 

cita iemesla dēļ nevarēja piedalī-

ties Svētajā Misē. Tas bija visu 

kopības un mīlestības apliecinā-

jums.  

LŪGŠANA ZIEMASSVĒTKOS 

24.decembrī vakarā ticīgo 

ģimene pulcējas pie galda. Svinī-

bu iesākumā ģimenes galva var 

vadīt šādu kopīgu lūgšanu: 

Ģimenes galva: Dieva Tēva 
un Dēla un Svētā Gara vārdā. 

Visi: Amen. 
Ģimenes galva: Rīt Ziemas-

svētki – Kristus Kunga, Dieva 
Viendzimušā Dēla, dzimšanas 
diena virs zemes. Mīlēdams mūs, 
Viņš atnāca uz šo pasauli cilvēka 
miesā, lai mūs atpestītu no grē-
kiem. Ļaunā gara pievilti pirmie 
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cilvēki bija sagrēkojuši un sevi un 
mūs atšķīruši no Dieva. Bet 
Kungs Jēzus mums atnesa piedo-
šanu no debesīm un cilvēkus at-
kal 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: dzī-
vot Dieva godam, kalpojot cilvē-
kiem. 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, uz-
klausi mūsu lūgšanu. 

Visi: Mūsu sauciens lai no-
nāk pie Tevis. 

Ģimenes galva: Lūgsimies! 
Kungs, Jēzu Kristu, dzīvā Dieva 
Dēls, Tu pieņēmi cilvēka miesu 
un kļuvi mums visiem par Brāli, 
dari, lūdzam, ka šis vakara mie-
lasts tuvinātu mūs patiesai vieno-
tībai 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 vi-

sus jūs, sagaidot Kristus dzimša-
nas svētkus, un vēlu jums bagātī-
gas Dieva žēlastības. 

Pēc tam ģimenes galva ņem 

oblātes un izdala pārējiem. Visi 

tās lauž un dala savā starpā, iz-

sakot viens otram svētku novēlē-

jumus.  
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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 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.catholic.lv/alberta  

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  

http://www.catholic.lv/alberta
mailto:br.krisjanis@gmail.com
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Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētku laikā 

Rīgas sv. Alberta Romas katoļu baznīcā 2010./ 2011.gadā  

24.decembris, piektdiena – Mūsu Kunga Jēzus Kristus 

dzimšanas lielo svētku Vigīlijas Sv. Mise – 18:00;  

 Ganiņu Svētā Mise - 24:00. 

25.decembris, sestdiena – Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzim-

šanas lielie svētki  

 Svētās Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00, 11:00, 18:00. 

26.decembris, svētdiena – Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un 

Jāzepa svētki  

 Svētās Mises: 8:00 (poļu val.), 9:00, 11:00, 18:00

(svētība bērniem). 

27.decembris, pirmdiena – Sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa 

svētki vīna un sulu sv. Jāņa, apustuļa un evaņģēlista, go-

dam svētīšana;  

 Svētās Mises:  8:00 un 18:00. 

28.decembris, otrdiena –  Sv. Nevainīgo Bērniņu, mocekļu 

svētki  

 Svētās Mises: 8:00 un 18:00. 

31.decembris, piektdiena – Svētās Mises: 8:00, pateicības 

Svētā Mise vecā gada  noslēgumā - 18:00.  

 Pusnakts Svētā Mise 24:00. Aicinām uz kopīgu agapi 

(maltīti) un sadraudzības vakaru mūsu draudzē sa-

gaidot Jauno 2011. gadu!  

1.janvāris, sestdiena - Vissvētākās Jaunavas Marijas , Die-

va Mātes, lielie svētki  

 Svētās Mises: 8:00 (poļu val.), 11:00, 18:00.  


