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Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Iesākas Adventa laiks, kas mūs
visus tuvinās Kunga Piedzimšanas
svētkiem - Ziemassvētkiem.
Klausoties Adventa pirmās svētdienas Evaņģēlija vārdus: “Un tad
ieraudzīs Cilvēka Dēlu nākam
padebešos ar lielu spēku un godību...”, iespējams, gribas domāt,
ka varbūt Baznīca un pats Dievs
grib mūs pabiedēt, lai mēs būtu
rāmāki un klusāki Adventa laikā,

lai mūsu sirdis būtu mierīgas, klausoties klusās un liriskās Ziemassvētku dziesmas. Taču nē, Svētā
Māte Baznīca patiešām mūs gatavo
otrreizējai Kristus atnākšanai. Lai
mūsu sirdis nebūtu gausas no ēšanas un dzeršanas, kas mūs, varbūt
ne bagātīgi, bet gaida pie Ziemassvētku galda, un kas tomēr nevar
dot mums īsto Ziemassvētku prieku. Bet kas ir tas, kas būtu vajadzīgs, lai mūs sirdis būtu spējīgas
sadzirdēt Pestītāju un uzņemt Viņu
mūsu mājās? Kad mēs esam gatavi
Viņu uzņemt savās mājās? Tad,
kad esam sadzirdējuši vēsti:
“Gatavojiet Kungam ceļu, dariet
taisnas Viņa takas...” – tas nozīmē, kad esam uzkāpuši uz atgriešanās ceļa no grēkiem, no egoisma,
no izdabāšanas sev, no liekulības
un divkosības, un farizejiskuma,
kas ir likumu un priekšrakstu izpildīšana saviem spēkiem, un tiekšanās pēc tā, lai citi mani redzētu kā
taisnīgo. “Kādā veidā mēs to va-

ram sasniegt?”, kāds jautās. Uz to
mums varētu atbildēt Adventa
laika patrons sv. Jānis Kristītājs:
“Es jūs kristīju ar ūdeni. Bet nāks
tas, kurš ir spēcīgāks par mani...
Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un
Uguni.” Tas nozīmē: ja mēs sirsnīgi lūdzam Dievam šo gaismu, lai
varētu izmainīt savu dzīvi, un mūsu sirdis ir uz to atvērtas, tad Debesu Tēvs nevilcināsies un sūtīs
Savu un Jēzus Kristus Garu. Viņš
mums parādīs ceļu un mēs iemantosim mieru, prieku un paļāvību, jo
zināsim, ka Dievs mūs nav pametis. Un tādējādi šodien aktualizē-

sies tas, kas norisinājās divus tūkstošus gadus atpakaļ Betlēmes
miestiņā, bet šoreiz caur ticību un
paļāvību Dieva Vārdam un Kristus
Euharistiskajai klātbūtnei. Lūdzos
par jums visiem un novēlu, lai kopā ar Vissvētāko Jaunavu Mariju ar
svēto Jāzepu mēs līdzīgi kā Betlēmes ganiņi sirds vienkāršībā un
pazemībā spētu uzņemt Pestītāju
mūsu draudzē, mūsu ģimenēs, mūsu kopienās.
Priecīgus, Dieva žēlastībām bagātus un
mierpilnus Ziemassvētkus novēlot,
prāvests Krišjānis Dambergs OFMCap

ADVENTA LAIKA GAIDAS UZ DIEVU - PĀRDOMAS
Lūk, es stāvu pie durvīm un klauvēju... (Atkl 3, 20)
Kungs Jēzus vēlas ienākt mūsu dzīvē, lai visu tajā varētu atjaunot.
Viņš no mūsu sirds izņem nevajadzīgās bailes un nemieru, vēloties,
lai mūsu sirdis būtu atdzīvinātas
ar cerību. Tikai Jēzus, pieņemts kā
dāvana no Tēva, var mainīt mūsu
dzīvi, atgriezt tai jēgu un padarīt
to skaistāku, lai mūsos arvien vairāk būtu Jēzus gaismas.
„Nāc, Kungs Jēzu!” – tāds bija
pirmo kristiešu kopienu sauciens.
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Par to liecina fragments no pirmās
vēstules korintiešiem (1Kor 16, 2122, ap 57.g.).
Līdzīgu saucienu atrodam pēdējā
Jaunās Derības teikumā, Jāņa atklāsmes grāmatā (Atkl 22, 21).
Tas ir sauciens, kas izsaka ilgas,
lai Dieva laiks ienāktu cilvēka laikā.
Mēs gaidām uz Kungu, kurš klauvē
pie mūsu durvīm un saka: “…Ja
kāds manu balsi dzirdēs un durvis
man atvērs, es ieiešu pie viņa un
mielošos kopā ar viņu un viņš kopā
ar mani.” (Atkl 3, 20; sal. Dz 5, 2;
Is 20, 5; Jņ 14, 23) Mūsu Kunga

apstiprinājumam par savu atnākšanu, ja tikai Viņu uzaicināsim,
vajadzētu mūsu sirdis piepildīt ar
prieka trīsām.
Modrības nostāja ir ierakstīta Baznīcas misijā, taču tai nevajadzētu
būt koncentrētai tikai uz sevi, bet
galvenokārt uz Jēzus Kristus sludināšanu.
“Esiet nomodā un vienmēr
lūdziet Dievu” – mudina mūs
Kungs. (Lk 21, 36; kā arī Mk 14,
34.37-38) Tas ir aicinājums, lai
mēs arvien paliktu gatavības stāvoklī. “Uzmaniet paši sevi un visu
ganāmo pulku… Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es trīs gadus dienām un naktīm nemitējos ar
asarām ikvienu no jums pamācīt!” (Apd 20, 28.31) “Esiet modri,
pastāviet ticībā, darbojieties vīrišķīgi un esiet stipri!”(1Kor 16, 13)
“Esiet skaidrā prāta un nomodā, jo
jūsu pretinieks velns staigā apkārt
kā rūcošs lauva, meklēdams, ko

aprīt.” (1Pēt 5, 8) Modrība, par
kuru stāsta Jaunā Derība, apņem
visu cilvēku - viņa garu, dvēseli un
miesu. Tā skar attiecības ar sevi
pašu, ar Dievu un ar citiem cilvēkiem, kā arī ar visu radību, kas atrodas mums apkārt.
Pēc Baznīcas Tēvu uzskata
modrība ir viena no vissvarīgākajām kristiešu īpašībām. “Kādām
īpašībām vajadzētu raksturot kristieti?” – jautā sv. Ambrozijs.
“Vispirms jau modrībai katru dienu
un katru stundu, lai izpildītu to, kas
Dievam patīk, zinot, ka stundā, kuru nezinām, nāks Kungs.” Tā ir
uzmanības nostāja uz mūsu šeit un
tagad. Ikvienam no mums vajag
būt modram pašam pār sevi, jo
mums tika uzticēts liels dārgums:
Dievs, kurš kļuva par cilvēku. Tas
ir Dievs, kurš vēlas ienākt mūsu
dzīvē, lai mūsu laiku apņemtu ar
savu svētību.
„Man nav laika”
Kā pamana kardināls Karlo
Marija Martini, tas ir daudzu cilvēku, pat klosterļaužu, biežs apgalvojums. Mēs domājam, ka laiks pieder pilnībā mums. Kontroles zaudēšanu pār to mēs saistām ar nomiršanu un tad sākam baidīties.
„Bēgošais” laiks padara mūs nemierīgus, jo tas mums atgādina par
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mūsu robežām, un par to, ka mēs
esam radīti un mūsu laiks ir ierobežots.
Tādēļ svarīgs ir Jēzus atgādinājums: “Bet pielūkojiet, ka jūsu
sirdis kādreiz neapgrūtinātu pārēšanās, piedzeršanās un šīs dzīves
rūpes, un ka šī diena nepienāktu
jums negaidīta. Jo kā valgs tā nāks
pār visiem, kas dzīvo virs zemes.” (Lk 21, 34-35) Sirds
un
prāta kūtrība var pieņemt dažādas
formas: kāds iekrīt melanholijā vai
sava veida narkotiskā aizmiršanās
sapnī, noliedzot iespēju plānot savu personīgo dzīvi. Cik gan daudzu cilvēku dzīve ir tieši šāda veida aizmiršanās. Viņi bieži dzīvo
nepārdomājot to, ko izdarījuši, nepieņem lēmumus, neuzņemas atbildību par savu un citu cilvēku
dzīvi. Mūsdienu sabiedrībā mēs
novērojam bēgšanu no brīvības.
Bet tad ir grūti satikt Dievu, kurš
aicināja mūs uz brīvību un deva
mums spēju dāsni atbildēt. Cilvēks
nevēlas atzīt, ka Dievs ir laika
Kungs, tādēļ tikai cilvēciskais
laiks reizēm ir tik liela rūgtuma
laiks. „Man nav laika” tad ir sāpīga patiesība.
Ko nozīmē būt modram?
Paskatīsimies uz māti, kura
rūpējas par mazuli; uz meitu, kura
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ar lielu uzmanību pavada savu veco māti; uz medmāsu, kura rūpējas
par slimnieku; uz autobusa vadītāju, uz klosterbrāli, kurš ceļas naktī,
lai slavētu Kungu. Modrībā paliek
arī Baznīcas kopiena, lai neattālinātos no savas sākotnējās centības.
Lai paliktu par cilvēku, kurš
vienmēr ir modrībā, vajag rūpēties
par ikdienas pārdomām par savu
dzīvi, piem., caur sirdsapziņas izmeklēšanas praksi. Tā ir iespēja,
lai varētu saprast mūsu emociju,
impulsu, iekšējās spriedzes jēgu. Ja
mēs to nedarīsim, tad, piemēram,
lūgšanas laikā, pār mums valdīs
nesakārtotas jūtas un vēlmes. Tas ir
grūts ceļš, lai iegūtu garīgās atpazīšanas spējas, lai uz visu skatītos
un visu izvērtētu, skatoties no Dieva perspektīvas. Un tā ir Iemiesošanās un Pestīšanas noslēpuma perspektīva.
Būt modram – tas nozīmē
mācēt sevi audzināt, labi izmantot
laiku, darīt savas sarunas un žestus

par patiesiem. Tik daudz lietu
„klauvē pie manām durvīm”, lai ar
tām nodarbotos. Tādēļ vajag iemācīties izvēlēties tās, kuras patiesi
kalpo lielākam Dieva godam un
sevis un citu pestīšanai. Mūsu dzīves beigās pie mums atnāks nāve,
lai pārbaudītu mūsu dzīves patiesību.
Kad mēs patiesi kļūsim par
cilvēkiem, kuri ir modri, tad arī
sadzirdēsim Jēzus klauvējienu, delikātu Kunga saucienu, kurš nāk
pie mums, nāk uz mūsu mājām.
Ja es apzināti uzaicināšu Jēzu, es pārstāšu būt „mana” laika
vergs. Jēzus klauvē pie manām
durvīm, lai dalītu Savu laiku ar
mani. Viņš atgriež jēgu un cieņu
manam laikam, kurš tika man dots.
Ja es sevī uzturēšu vēlmi, lai Viņu
satiktu kā Laulāto Draugu no
Dziesmu dziesmas grāmatas, tad
Viņš atbrīvos mani no nemiera par

pagājušo laiku.
Skatoties no Jēzus perspektīvas, laiks piepildās, tiek atgriezta
harmonija un miers. Tas ir Jēzus,
kurš mūsos līdzsvaro sirds jūtas ar
Savu gudrību. Laika rituma pieredze tad pārstāj radīt nemieru. Dzīve iegūst garšu un kaut arī tās ārējās beigas ir miesiskā nāve, tomēr
tā nav galīgā uzvarētāja. Kristīgā
ticība atver mūs uz pilnīgu dzīvi
Dievā, un tās avots ir Augšāmcēlies Jēzus.
Tas nozīmē, ka Dievam ir
laiks, un Viņam ir laiks priekš cilvēka. Viņš nāk, klauvē pie mūsu
durvīm, lai satiktos ar mums visos
ikdienas notikumos. Viņš nāk, lai
upurētu mums Savu draudzību.
Ikvienā darbībā Dievs vienmēr ir
pirmais. Viņš vēlas, lai mēs ņemtu
dalību Viņa „laikā” un Viņa Dzīvē,
kura ir mūžīga.
Mareks Vujtovičs SJ
no poļu val. tulkoja Marika

Draudzes aktivitātes
Sv. Mise par pirms dzimšanas
mirušo bērnu ģimeņu dzimtas
ciltskoka dziedināšanu un atbrīvošanu – Aizlūgums notiek to
ģimeņu nodomā, kuru bērniņi ir
apbedīti Dvēseļu dārzā, kā arī to
ģimeņu nodomā, par kurām ir ziedots speciālā šai Sv. Misei pare-

dzētajā lādītē sv. Alberta baznīcā.
Katra mēneša 3. trešdienā plkst.
18:00. Aizlūgums – 19. decem-

brī.
*****

Lūgšana par tiem kas smagi un
ilgstoši slimo
Aicinām uz īpašu kopīgu lūgšanu
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visus, kas ilgstoši slimo - cieš no
fiziskām un garīgām sāpēm, visus, kuru mīļie un tuvie cilvēki
nevar ierasties.
Aizlūgšanā, pateicībā vai ciešanās mēs būsim Jēzus Kristus
Vissvētākajā Altāra Sakramentā
priekšā.
Lūgšana notiks š.g. 20. decembrī mūsu draudzē pēc vakara
sv. Mises plkst. 18:00.
*****
IEKŠĒJĀS DZIEDINĀŠANAS
UN ATBRĪVOŠANAS DIEVKALPOJUMS
notiks 21. decembrī plkst. 17:30.
3. solis - TĒVA UN MĀTES
ATTĒLA DZIEDINĀŠANA
9 soļu lūgšanu tikšanās notiks
katra mēneša 3. piektdienā. Tuvāka informācija būs pieejama mūsu
draudzes mājas lapā: http://
www.albertadraudze.lv/aktuali vai
draudzes sludinājumos.
*****
28. decembrī plkst. 19:15 kustība
„Laulāto tikšanās” kopā ar draudzes priesteri organizē ikmēneša
tikšanos laulātiem pāriem, kuri
bijuši rekolekcijās vai izgājuši saderināto un iemīlējušos tikšanās
kursus. Sīkāka informācija pie
Daiņa un Baibas, tālr. 29158076
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*****

Svētdienas klusuma stunda
Pestītāja priekšā
Katru svētdienu mūsu draudzē notiek Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija pēc Sv. Mises
plkst. 9:00 līdz 11.00. Īpaši pēc
Svētās Mises plkst. 11.00 līdz
18:00. - aicinām visus palikt klusā
lūgšanā kopā ar Svētajā Hostijā
apslēpto Pestītāju, tā padziļinot
personisko saikni ar Viņu.
*****

Trešdienas vakari kopā
ar Svēto Jāzepu
Katru trešdienu pēc vakara Svētās
Mises plkst. 18.00 mēs lūdzamies
Rožukroņa noslēpumu un Litāniju
Sv. Jāzepa godam un lūdzam Viņa
aizbildniecību mūsu draudzei.

Liturģiskais KalendĀrs
08.decembris, sestdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, lieli svētki. Sv.
Mises notiek plkst.: 8:00, 11:00 un
18:00.
Adventa laikā darbadienās un sestdienās Svētā Mise plkst. 8.00 tiek
celebrēta kā Rorātmise Dievmātes
godam.

Adventa svētdienās pie draudzes grāmatgalda vai darbdienās draudzes
sakristijā var iegādāties oblātes Ziemassvētku vigīlijai mājās.

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI

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, 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.

Draudzes kontaktinformācija:
Adrese:
Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76

Svētās Mises:
No pirmdienas līdz sestdienai:
8:00 latviešu valodā
18:00 latviešu valodā

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.

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

Vissvētākā Sakramenta adorācija:
Svētdienās:
Pēc Sv. Mises plkst. 9:00 līdz 18:00

Prāvests:
Krišjānis Dambergs OFMCap,
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com
tālr.: 2 677 56 79;

Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis
Teksta salicēja: Marika Lotaņuka
Maketētāja: Jevgeņija Gaiķena
Teksta korektore: Ruta Vinķele

Izdevums ir par ziedojumiem!
ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA
KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !
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Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētku laikā
Rīgas sv. Alberta Romas katoļu baznīcā
2012./ 2013.gadā
24.decembris, pirmdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas
svētku Vigīlijas Sv. Mise – 1800
25.decembris, otrdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas
lielie svētki. Svētās Mises: 800 (poļu val.), 900, 1100, 1800
26.decembris, trešdiena – Sv. Stefana, pirmmocekļa svētki.
Svētās Mises: 800, 1100, 1800
27.decembris, ceturtdiena - vīna un sulu sv. Jāņa, apustuļa un evaņģēlista, godam svētīšana. Svētās Mises: 800, 1800
28.decembris, piektdiena - Sv. Nevainīgo Bērniņu, mocekļu svētki. Svētās Mises: 800, 1800
30.decembris, svētdiena - Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jāzepa
svētki. Svētās mises: 800 (poļu val.), 900, 1100,
1800 - Ģimenes Svētā Mise - svētība bērniem
31.decembris, pirmdiena – Svētās Mises: 800
Pateicības Svētā Mise vecā gada noslēgumā - 1800
01.janvāris, otrdiena - Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes
lielie svētki. Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 1800
06.janvāris, svētdiena – Kunga Epifānija, lieli svētki.
Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 1800
13.janvāris, svētdiena – Kunga kristīšana.
Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 1800
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