
   

 

Sv. Alberta 
draudzes ziņas  

2013. gada janvāris/februāris * Nr. 55 

Dārgie brāļi un māsas Kristū! 

 Ir sācies jaunais 2013. gads, 

kurš man nes cerību uz Dieva va-

dību un klātbūtni visa gada garu-

mā. Pat tad, ja mēs sastapsimies ar 

šaubu, skumju un bezcerības sajū-

tām, zinu, ka arī tas ir mūsu patie-

sajam labumam. Ja dažkārt  cilvē-

kā ir ienākušas šaubas un bezcerī-

ba, tad tāpēc, ka tās sakņojas mūsu 

nepilnīgajā sapratnē par patieso 

Dieva realitāti un klātbūtni. Tāpat 

ilgstoša raudzīšanās tikai uz savu 

es, savu dzīvi, savu biznesu un sa-

vām problēmām, kad cilvēks ne-

redz tālāk par savu degungalu,  

bieži ir par iemeslu arī dziļi depre-

sīvām un skumju pilnām vientulī-

bas sajūtām, no kurām var izvest 

kāds cerības cilvēks – patiess kris-

tietis. To, ka kristietis ir cerības 

cilvēks, noslēdzot 2012. gadu, uz-

svēra arī pāvests Benedikts XVI. 

Bet to, kas cilvēku padara par īstu 

kristieti, mēs redzam vienā Cilvēkā 

– Cilvēka Dēlā. Atklāt sevī un otrā 

cilvēkā šo ievainoto cilvēku un 

Cilvēka Dēlu – Jēzu Kristu, kas ir 

cietis arī mūsu grēku dēļ un aug-

šāmcēlies, - lūk, patiesais uzde-

vums, turklāt ne tikai šim gadam 

vien.   

 Bet mana īsā lūgšana šim 

gadam ir šāda: “Kungs, ļauj man 

ar prātu pieņemt ticību, cerībā 

savā atmiņā pieņemt pagātni, ta-

gadni un nākotni, lai raudzītos uz 

to, kas ir Mīlestība!” 

Dieva svētību novēlot, 

 brālis Krišjānis 
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Atskats uz Alfa kursu 
 Alfa, Alfa, Alfa – tik dau-

dzas reizes šis vārds ir izteikts, 

skandināts un pieminēts. Tik dau-

dzas reizes par to ir rakstīts. Un 

tomēr... Līdz galam neapzināts un 

neaparts lauks. Katru reizi tajā tiek 

atklāts kas jauns, un, laikam jau tas 

ir likumsakarīgi, jo pats par sevi 

tas nozīmē jaunu sākumu. Gluži kā 

katrs nākamais elpas vilciens vai 

katra nākamā diena, vai līdzīgi kā 

pamošanās rīta agrumā arī 13. Alfa 

kurss bija atkal kas jauns. Tas pa-

tiešām lika šķietami senā lietā sa-

skatīt pilnīgi jaunas un nebijušās 

vēsmas un šķautnes, kas būtiski 

izmainīja ierasto skatījumu uz Alfa 

kursu sūtību. 

  Jā, Alfa kurss ir pare-

dzēts draudzes paplašināša-

nai, iesaistot tajā aizvien 

jaunus cilvēkus, citiem vār-

diem sakot, – tas ir kurss 

cilvēkiem, kuri vēlas pie-

ņemt kristietību. Taču, rūpīgi 

ieskatoties nu jau vairākos iepriek-

šējos kursos un veidojot to statisti-

ku, pilnīgi nemanot caur to izkris-

talizējās ļoti skaidra virzība: cilvē-

ki, kuri jau sen ir pieņēmuši Kristu 

un Viņa mācību, alkst pēc atdzim-

šanas. Vai tas nav brīnišķīgs Dieva 

nodoms, kurš tiek realizēts mūsu 

pašu mājās, - Jāņa Pāvila II vār-

diem sakot, no jauna evaņģelizējot 

draudzes ticīgos, atdzimst viņu ticī-

ba. Tas ir patiess brīnums, kas lieku 

reizi apliecina, ka Dievam nekas 

nav neiespējams. Svētā Gara Gais-

mā, katrs kurš iziet caur Alfa kursu, 

kļūst par vēl lielāku Kristus valstī-

bas liecinieku. 

 Apdomājot augstāk aprakstī-

to, tik skaidri kļuva redzams, ka 

Alfa kursu pamatsūtība ir daudz 

plašāka nekā sākotnēji likās. Ir 

skaidrs viens -  cilvēkiem ir jānes 

Evaņģēlijs, taču  tikai Kungam ir 

zināms, kurš no ceļiem šobrīd ir 

ejams mūsu Svētā Alberta Romas 

katoļu draudzei.  Jēzus klauvē pie 

mūsu durvīm, ļaujot  caur šo tradi-

cionālo lietu ienākt netradicionāla-

jam –  lēnai draudzes atdzimšanai! 

Jaunā un vecā mijiedarbība! Vai 

mēs tai atsauksimies? Īpašs prieks 

ir par to, ka arī gados jauni cilvēki 

iesaistās šī kursa norisē. Alfa kursā 

veidojas paaudžu sadraudzība. Lūk, 

dažas nelielas liecības, kuras ir ta-

pušas jauniešu sirdīm runājot. 

   Pieaugušo Alfa jauniešu acīm 

 Uz Alfa kursu es nokļuvu ne-

jauši. Man šķiet, ka Dievs pats ma-

ni uz šejieni atveda. Pirms tam es 

bieži Viņam lūdzu palīdzību. Es 

gribēju iet uz priekšu, vairāk uzzi-

nāt par Dievu, un Dievs man deva 

š o  i e s p ē j u . 
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Pirms tam man bija smagi pārdzī-

vojumi un es bieži piesaucu Jēzu; 

tagad es vēl vairāk piesaucu Viņu, 

bet ar ticību un cerību. Alfā es bie-

ži dzirdēju, ka Dievs mūs mīl. Ag-

rāk es to esmu dzirdējusi ļoti reti. 

Pirms tam es neticēju, ka Dievs 

mani mīl, bet tagad es tam sāku 

ticēt.   

 Vēl es Alfā iemācījos drau-

dzēties ar cilvēkiem, būt kopā kā 

ģimenē. Agrāk man tā visa pietrū-

ka, bet tagad tie cilvēki, kas man ir 

blakus, - viņi visi ir tik labi, ka 

dažreiz man viņu pietrūkst. Ģime-

niskums un sirds mīļums vēl papil-

dinājās nedēļas nogalē Bruknas 

muižā. Tik daudz un dažādi brāļi 

un māsas Kristū varējām būt kopā, 

ka pat negribējās braukt prom. 

Man ļoti patika aizlūgšana. Tad es 

sajutu Dievu, Svēto Garu, kas ie-

nāk manī, manā sirdī. Bija tik labi, 

tik viegli, bija tāds miers. Patiešām 

sajutu, ka Dievs mani mīl un ka 

Viņš ir ar mani. 

 Paldies visiem Alfas cilvē-

kiem, kuri bija kopā ar mums. Par 

draudzību! Par izpalīdzību! It īpaši 

liels paldies par gudrajiem, jautra-

jiem Alfa kursa lektoriem. Paldies 

par Mīlestību! 

Iesaku iet uz Alfu visiem tiem cil-

vēkiem, kuri maz pazīst Dievu, 

maz dzirdējuši par Viņu, jo Alfa ir 

ceļa sākums, kas ved pie Dieva, 

ticībā. Un visiem tiem cilvēkiem, 

kas pazīst Dievu, kas ir ticīgi, - lai 

stiprinātu savas zināšanas, atkārto-

tu  un atcerētos piemirsto. 

 Ticiet man, Jūs to nenožēlo-

siet! 
Anželika (14) 

 

Pieaugušo Alfa skan nopietni, tāpat 

kā jebkurš cits vārdu savienojums, 

kurā ir vārds pieaugušais. Es teiktu 

– patiesībā tā nav. Apmeklējot Al-

fas lekcijas un Bruknu, gadu starpī-

bu tik kolorītā grupā nemaz nejutu. 

Vārds pieaugušais ir tikai stereo-

tips, lai apzīmētu bezemociju stā-

vokli – pilnu nopietnības un rūpju. 

Es uzskatu, ka pieaugušais ir liels 

bērns, jo jebkurā vecumā mēs visi 

esam Dieva bērni. 

 Alfa ir garīgais avots ikdie-

nas rūpju piepildītajā dzīvē. Tas ir 

avots, pie kura var baudīt laika ap-

stāšanos,  mieru un klusumu. Man 

Alfa deva iespēju vismaz vienu 

dienu nedēļā uz trīs stundām 

(citreiz vairāk) atslēgties no dzīves 

straujās gaitas un problēmām. Bie-

ži vien es nepamanīju, cik ātri pa-
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gājis laiks. Vislabāk laika apstāša-

nos un sava veida citāda laika ritē-

juma iestāšanos var just Bruknā – 

tur aizmirsti par ārpasauli – man-

tisko ikdienu, darbu, mācībām – 

kas nu kuram. Brukna savā ziņā ir 

dvēseliska sanatorija, kurā  iespē-

jams izbaudīt klusumu, smieklus, 

emocijas, arī Svēto Garu.  

 Katra Alfas lekcija ir emoci-

ju un garīgā spēka avots. Es nevie-

nā lekcijā neesmu jutusies tā, it kā 

man apkārt  būtu tikai pieaugušie 

ar nopietnu skatu uz dzīvi un mēr-

ķi – noklausīties lekciju un ātrāk 

tikt prom.  

 Alfa ir nākšana ciemos, 

ciemos pie Dieva! 
Sintija (21) 

  

 Nevar nepieminēt arī to, ka 

tikām pilnībā atalgoti par 

neatlaidību savās lūgšanās. Pēc 

daudziem savas darbības gadiem 

Alfa kurss spēja uzņemt arī 

vecākus ar bērniem, kuri ar savu 

klātbūtni nevis traucēja, bet radīja 

piepildītas un viengabalainas 

dzīves sajūtu. Viņi patiešām 

atdzīvināja līdz tam visai stīvo 

atmosfēru, tādējādi apliecinot, ka 

Alfa ir dzīve šī vārda visplašākajā 

nozīmē.  

  Nākamais kurss sāksies 

2013. gada 6. februārī 

plkst.19:00 Alfa kursu telpās. 

Vairāk informācijas un 

pieteikšanās pa tālruni 

29506282 (Marina) vai 

rakstot alfakursi@gmail.com  

 

Ticības pārbaudījumi 
 Lai ticība varētu nostiprināties, 

tai ir jātiek pārbaudītai, tai ir jāiziet 

caur  daudziem pārbaudījumiem un 

vētrām. Virspusēja ticība, kas bal-

stīta tikai uz audzināšanu, jūtām un 

zināmiem paradumiem, grūtību 

priekšā sabrūk. Dievs vēlas, lai ti-

cīgs cilvēks pārbaudījumu rezultātā 

tiktu attīrīts no visa tā, kas veidoja 

vienīgi ticības atbalsta punktus, bet 

kas nebija autentiska piederība 

Kristum, paļaušanās uz Viņu un 

uzticēšanās Viņam. 

Autentiska ticība ir atbrīvota no 

visāda veida dabiskiem atbalsta 

punktiem, tādiem kā izpratne, uz-

tvere, sajūtu pieredze vai izdoma; 

tā balstās tikai uz Dievu un Viņa 

Vārdu. Dievs nepiekrīt tam, lai tu 

uzticētos savam prakses spēkam, 

savām izjūtām vai pieredzei. Tādēļ 

mailto:alfakursi@gmail.com
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Viņš pieļauj ticības pārbaudes, ku-

ru dažādība balstās uz to, uz ko – 

ārpus Dieva – tu balsti savu ticību. 

Ja tu balsties uz dabisku domāša-

nu, ir jāpazūd visāda veida prāta 

gaismai un kādā momentā viss, 

kam tu ticēji, sāks likties bezjē-

dzīgs. Ja balstīji savu ticību uz zi-

nāmiem cilvēkiem, lajiem vai ga-

rīdzniekiem, uz to, kā viņi rīkojās, 

tad kādā brīdī arī tam ir jāsasvār-

stās vai jāsabrūk. Ja tu balstījies uz 

emocijām, uz gandarījuma un prie-

ka pieredzi, kas izrietēja no lūgša-

nas vai reliģiskām praksēm, tad tev 

nevajadzētu brīnīties, ka pienāks 

laiks sausumam un nepatikai pret 

to visu. Tev vajag iziet cauri sāpī-

gai attīrīšanai, lai tu varētu nonākt 

līdz tīrai un patiesai ticībai, bet ar 

laiku - līdz patiesai kontemplācijai. 

Gaidas uz Dievu 

Noliekot cilvēku grūtās situāci-

jās, Dievs izaicina viņu uz ticības 

aktu. Šādas situācijas, ļaujot mums 

apzināties mūsu vājumu, var pa-

dziļināt mūsu ilgas pēc Dieva. 

Dievs nevēlas nākt pie mums neai-

cināts.  Mīlestība vēlas būt gaidī-

ta, ja tā nav gaidīta, tā ir nonicinā-

ta mīlestība. Šādā skatījumā ticība 

ir gaidas. Līmenis, kādā gaidām 

uz Kungu, ir ticības apliecinājums 

Viņa spēkam un mīlestībai. Mūsu 

gaidas uz Dievu nekad nevar būt 

pārāk lielas. Gaidām uz To, kurš 

vēlas nākt pie tevis un vēlas būt 

tevis pieņemts, vajadzētu arvien 

vairāk pieaugt. Tas notiek, galve-

nokārt pateicoties Viņa žēlastībai, 

jo tā veicina to, ka tavas ilgas pēc 

Viņa spēj pieaugt un padziļināties. 

Dievam ir savi veidi, kā iedzīvināt 

tavas gaidas uz Viņa atnākšanu un 

uz Viņa tālākām žēlastībām. 

Šiem Dieva veidiem ir divas 

specifiskas kategorijas. Viņš var 

mūsu sirdīs modināt ilgas pēc Viņa 

atnākšanas, piemēram, caur kādu 

radošu nemieru vai ļoti spēcīgu 

vajadzību. Tad ticība izteiks savu 

vajadzību pēc Dieva, bet tās pieau-

gums izpaudīsies ar pieaugošām 

gaidām un izsalkumu pēc Dieva. 

Citreiz Viņš var pieļaut vai likt, lai 

tu ietu cauri grūtiem  ticības pār-

baudījumiem, un tad tu netiksi 

galā ar sevi un savām problēmām. 

Tās var būt problēmas, kas saistītas 

ar morāli, piem., grēki, kuros iekrī-
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Draudzes aktivitātes  

ti, ģimenes problēmas – laulība, 

kas draud sabrukt, problēmas ar 

dēlu, kurš ir neticīgs, vai kurš pie-

dzeras, vai kuram nav Baznīcā 

noslēgtas laulības. Tās var būt ve-

selības problēmas, kas pēkšņi pie-

meklē tevi vai kādu ļoti tuvu cil-

vēku.  Rodas pieredze, ka mēs ne-

varam ar sevi tikt galā un jūtamies 

pazuduši, bet tā liek saprast, ka 

tad tu vairāk nosliecies uz to, lai 

ilgotos pēc Dieva un gaidītu Viņa 

atnākšanu. Tā ir iespēja pieaugt 

ilgās pēc Dieva un padziļināt savu 

ticību. Visas grūtības un problē-

mas, kuras Dievs pieļauj vai izrai-

sa tavā dzīvē, ir ticības pārbaudī-

jumi, lai mūsos modinātu izsalku-

mu pēc Dieva. Skatoties ticības 

gaismā, tu iepazīsi tā saucamo no-

tikumu garīgumu, kurš stāsta, ka 

ikviens notikums ir Dieva 

iziešana cauri un ka zinā-

mas Viņa iziešanas cauri ir 

mērķētas uz to, lai tevī  mo-

dinātu vēlēšanos pēc Viņa 

klātbūtnes, Viņa palīdzības, 

Viņa pestījošās iejaukšanās. 

Jo vairāk jūties slims, jo 

vairāk jūti vajadzību pēc 

ārsta. Jo vairāk jūties bezpa-

līdzīgs un nospiests ar dažādām grū-

tībām, jo vairāk tevī rodas ilgas, lai 

atnāktu Tas, kurš var tev palīdzēt, 

kurš apņemtu ar Pestījošo žēlastību 

visas tavas problēmas un tevi atpes-

tītu. Tikai vajag, lai tu ieticētu, ka 

Viņš vēlas tev dot visu, kas tev vaja-

dzīgs, lai tu ieticētu Viņa spēkam un 

bezgalīgajai mīlestībai. 

Kad Dievs vēlas, lai tu sasniegtu 

ticības dziļumus, Viņš tevi var pa-

kļaut ļoti lieliem pārbaudījumiem, 

Viņš tev var atņemt ļoti daudz vai 

pat ļoti “atkailināt”. Dievs var pie-

ļaut, ka tiec tiktāl iznīcināts, lai tu – 

bez jelkādiem cilvēciskiem nodroši-

nājumiem – gaidītu vienīgi uz Viņa 

pestījošo palīdzību. 
pr. Tadeušs Dajčers 

Pārdomas par ticību, 3.  nodaļa 

 no poļu val. tulkoja Marika 

 

 

IEKŠĒJĀS DZIEDINĀŠANAS 

UN ATBRĪVOŠANAS DIEV-

KALPOJUMS  

notiks 18. janvārī plkst. 17:30.  

4. solis - PIEDOŠANA 
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9 soļu lūgšanu tikšanās notiks kat-

ra mēneša 3. piektdienā. Tuvāka in-

formācija būs pieejama mūsu drau-

dzes mājas lapā: http://

www.albertadraudze.lv/aktuali vai 

draudzes sludinājumos. 

***** 

25. janvārī plkst. 19:15 kustība 

„Laulāto tikšanās”  kopā ar drau-

dzes priesteri organizē ikmēneša 

tikšanos laulātiem pāriem, kuri 

bijuši rekolekcijās vai izgājuši sade-

rināto un iemīlējušos tikšanās kur-

sus. Sīkāka informācija pie Daiņa 

un Baibas, tālr. 29158076 
  

Aicinām uz īpašu kopīgu lūgšanu 

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, Vissvētā-

kajā Altāra Sakramentā, priekšā. 

Lūgšana notiks š.g. 21. februārī 

mūsu draudzē pēc vakara sv. Mi-

ses plkst.  18:00. 

 

 

Svētdienas klusuma stunda 

Pestītāja priekšā 
  

Katru svētdienu mūsu draudzē no-

tiek Vissvētākā Altāra Sakra-

menta 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 Svē-

tās Mises plkst. 18:00 mēs lūdza-

mies Rožukroņa noslēpumu un Li-

tāniju Sv. Jāzepa godam un lūdzam 

Viņa aizbildniecību mūsu draudzei. 

 

Liturģiskais KalendĀrs 
  

  no 18. janvāra līdz 25. janvā-

rim: lūgšanu nedēļa par kristiešu 

vienotību. Var saņemt pilnas atlai-

das tie, kuri piedalīsies lūgšanās vi-

su nedēļu. 

 

25.janvāris, piektdiena – sv. apus-

tuļa Pāvila konversija, svētki. 

Sv. Mises plkst. 8:00 un 18:00. 

2.februāris, sestdiena -– Kunga 

prezentācija, svētki. Sv. Mises 

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

Konsekrēto personu diena. Sve-

ču svētīšana. 

http://www.albertadraudze.lv/aktuali
http://www.albertadraudze.lv/aktuali
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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  

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 

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.  

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 Vinķele  

Izdevums ir par ziedojumiem! 

ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !  

5.februāris, otrdiena – Sv. Agate, 

jaunava un mocekle, piemi-

ņas diena – tiks svētīta maize 

un ūdens. Sv. Mises plkst. 8:00 

un 18:00. 

11.februāris, pirmdiena – Vissv. 

Jaunava Marija - Lurdas 

Dievmāte, piemiņas diena. 

Vispasaules slimnieku diena – 

svētība slimniekiem. Sv. Mises 

plkst. 8:00 un 18:00. 


