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Dārgie brāļi un māsas!
Ir noslēdzies liturģiskais Lieldienu laika posms, un daudziem ir
iesākušās brīvdienas. Baznīcā
esam dzirdējuši par Svēto Garu,
kas grib mūsos iemājot un dzīvot
mūsos, lai mūs pārveidotu. Ir svarīgi, lai mēs ļautu Svētajam Garam darboties mūsos un būtu atvērti ne tikai kādai lūgšanas formai, bet vēl jo vairāk - Svētā Gara
vadītam dzīvesveidam. Bez Svētā
Gara klātbūtnes mēs nevaram mī-

lēt Dievu Tēvu tā kā mums mācīja
mūsu Pestītājs Kungs Jēzus. Bez
Svētā Gara uguns mēs paliekam
tikai tādi ,,ierindas katoļi” , kā to
mums nesen Sv. Misēs stāstīja t.
Pēteris no Ukrainas, kas bija atbraucis vadīt kārtējo evaņģelizācijas skolas etapu. Arī bez Svētā
Gara klātbūtnes mēs gandrīz vienmēr esam situācijā, ka mūs kāds
vada. Svētā Gara klātbūtne nenozīmē, ka mums būtu jāatsakās no
paklausības priekšniecībai vai vadītājiem, tā drīzāk nozīmē to, ka
mums jājūt līdzatbildība par to, ko
darām. Bez Svētā Gara klātbūtnes
mēs arī atpūšamies bez Dieva jebšu viegli par Viņu aizmirstam.
Mēs bieži jūtam, ka mums ir jādara kādas noteiktas lietas, tās var
būt pat ļoti labas, taču bez Svētā
Gara vadības tās nedod vēlamo
rezultātu. Bez Svētā Gara mēs
kaļam savus plānus, bet tie ir plāni, kuros nav vietas Dievam mūsu
dzīvē, tie nav saskaņoti ar Dieva
plāniem. Turpretī Svētā Gara

uguns iemāca mūs mīlēt tā, kā
Jēzus mūs mīlēja, un nodot šo mīlestību citiem. Ja mūsos mājos
Svētais Gars, mēs būsim priecīgi
kalpot nevis gaidīsim, lai apkalpo
mūs. Mēs vēlēsimies veidot lūgšanu un sadraudzības sanāksmes,
līdzīgi kā savulaik Apustuļi kopā
ar sievietēm un Mariju - Kristus
Māti pulcējās gaidot Svētā Gara
atnākšanu un saņemot Tā klātbūt-

ni uguns mēļu veidā. Svētā Gara
klātbūtnē mēs nekad negarlaikosimies, bet gan vēlēsimies Dieva un
Jēzus klātbūtni vēl vairāk un vairāk arī vasaras brīvlaikā. Vai tu to
vēlies?
Novēlu jums visiem Svētā
Gara klātbūtni un atpūtu kopā ar
Viņu šajā vasaras periodā.
t. Krišjānis Dambergs

Atskats uz Alfa kursiem

2011. gada 11. maijā ir noslēgušies jubilejas, desmitie, Rīgas
Svētā Alberta katoļu baznīcas
draudzes Alfa kursi. Lielu bagātību un Dieva klātbūtnes atmosfērā
tika izdzīvota katra šo kursu minūte. Bagātības bija ne tikai skaitliskas, tās aptvēra cilvēka esamības visas sfēras, it īpaši jūtas,
emocijas, domas, runāšanu, uztveri. Liekas, ka nebija palikusi neviena tukša vietiņa, kurā nebūtu
iemājojusi Dieva klātbūtne un
šķiet, ka katrai lietai, kura tika uz-

sākta, Viņš pieskārās ar savu roku, svētījot to.
Alfa kursu pieredzējušai komandai, jau desmito reizi uzsākot
cilvēku vadīšanu pretī satikšanās
brīdim ar Pestītāju, nelikās, ka
būtu iedomājamas kaut kādas būtiskas atšķirības no iepriekšējām
deviņām reizēm, taču mūsu Kunga nodomi mēdz pārsteigt, turklāt
nesagatavotus, aicinot katru paļauties uz Viņa Svēto gribu un
vadību.
Kā vienā elpas vilcienā pagāja laika posms no 2011. gada 8.
februāra līdz 11. maijam, kas tik
tiešām bija bagātību pārpilns: mēs
iedzīvojāmies jaunās, gaišās un
patiesi mājīgās telpās; kursiem
reģistrējās neparasti liels cilvēku
skaits (38); tika izdzīvots līdz šim
nebijis sadraudzības vakars ar
Jauniešu Alfu un Latvijas Alfa biroju; tika iedibināta jauna tradīci2

ja – Sv. Mise ar Alfa kursu dalībnieku piedalīšanos. Nespēj rast
izskaidrojumu arī kursa laikā nopirkto grāmatu daudzums, kā arī
liels liecību skaits un vēl daudz
kas cits, kā, piemēram, strauja
viesu un komandas sadraudzība
un savstarpēja atvērtība vai arī
ilgstošas un nerimstošas diskusijas par lekcijās dzirdēto.
Negaidīti pārsteidzoša bija
nedēļas nogale, kura kursa ietvaros ir kā iepazīšanās ar rekolekcijām un to nozīmi katra ticīga cilvēka dzīvē. Vēlme būt klusumā
un mierā radīja īsteni nesamākslotu un tīru sociālu vidi, kuru tik ļoti
reti var sastapt mūsdienu pasaulē
- tas lieku reizi apliecināja, ka
Dieva spēkā ir iespējams viss.
Ir lieki runāt par to, cik liels
īpatsvars ir priestera lomai cilvēka
dzīvē, taču Alfa kursos tas izpaužas it īpaši. Visa šī laika garumā
nepārtraukta mūsu draudzes prāvesta Krišjāņa Damberga OFMCap kā garīgā vadītāja klātbūtne ir veidojusi neredzamu un klusu revolūciju: tik tuva kursu dalībnieku un priestera blakus būšana, kā arī savstarpējā komunicēšanās nepiespiestā vidē lauza cilvēku sirdīs iedomu stereotipus un
baiļu barjeru, padarot priesteri
daudz pieejamāku katram.
Visu apkopojot jāatzīst, ka
sākotnēji tik atšķirīgi un sveši cil-

vēki kursu beigās izveidoja patiesu Dieva bērnu pulku, kurā katrs
pats sameklēja, satika un ieraudzīja savu Dievu. Vai pārdomājot
to visu var rasties šaubas par saņemto Svētību!? Nē! Tā ir liecība
par mums dāvāto Kunga žēlastību, kura tik uzskatāmi izlējās visā
augstāk minētajā.
Taču, atzīmējot šo nelielo bērnības jubileju, liekas, ka viss tikai
sākas. Nepārtraukti pazemībā lūdzot Dieva Svētību, mūsu draudzes Alfa komanda jau tagad skatās nākotnē. Turpinot iepriekš aizsākto tradīciju, katrs no Jums tiek
aicināts kopā ar alfiešiem lūgties
par cilvēku evaņģelizāciju kopējā
Sv.Misē, kura notiks 2011. gada
19. jūnijā plkst. 18:00. Protams
ir skaidrs, ka arī 11. Alfa kursi
nav vairs aiz kalniem. Tie sāksies
rudenī. 2011. gada 21. septembrī
plkst. 19:00 ievadlekcijā būs ieskats kursu norisē, bet pirmā lekcija notiks 28. septembrī plkst.
19:00. Gan ievadlekcija, gan paši
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kursi notiks Alfa telpās (Liepājas
38). Informāciju Jūs varat saņemt
zvanot pa tālr. 29506282 (Marina)
vai rakstot alfakursi@gmail.com.
Gaidīsim katru no Jums!
Marina
*****
Pirms trīs gadiem uzsāku
apmeklēt Sv. Alberta draudzē Alfa kursu. Darīju to negribīgi, ar
vāji slēptu skepsi, tikai un vienīgi
aiz paklausības biktstēva neatlaidīgajiem ieteikumiem. 10 nedēļu
laikā
Dievs
manu
sirdi
„atmiekšķēja” tik ļoti, ka uzaicinājumu kalpot Alfa kursa organizatoru komandā uzņēmu jau ar
lielu entuziasmu. Varu liecināt, ka
šī kalpošana manā garīgajā dzīvē
ienesusi daudz patiesa prieka un
izaugsmes, tā palīdzējusi man atvērt sirdi priekam un savam tuvākajam!
Kāds priesteris reiz definēja, kādas ir lūgšanas, uz kurām

Dievs atbild vienmēr – tās ir lūgšanas par cilvēku atgriešanos. Līdzīgi es varu apliecināt, ka kristīga kalpošana ar mērķi darīt otram
labu, lai tādā veidā atklātu viņam
Dieva mīlestību, ir garantija mūsu
personīgai pieaugšanai ticībā un
liecina par garīgās dzīves zināmu
briedumu. Ar katru jaunu Alfa
kursu pārliecinos, ka manu ticību
ļoti stiprina tas, ka varu redzēt
cilvēku ilgas pēc Dieva un garīgos meklējumus – tas atkal un
atkal atjauno manis pašas pirmo
mīlestību uz Jēzu, kā arī man tiek
dāvāti jauni ceļabiedri svētceļojumā uz Debesīm.
Lai Dievs iepriecina un
sasilda katru sirdi! Visiem Alfa
kursa beidzējiem un organizatoriem novēlu skaistu atpūtu vasarā,
žēlastībām bagātu svētceļojumu
laiku un uz sirsnīgu tikšanos rudenī!
Inese

Alberta draudzes Caritas grupa
Pāvests Benedikts XVI ir teicis:
„Mīlestība savā tīrībā un nesavtībā ir vislabākā liecība par Dievu,
kuram ticam un kurš pamudina
mūs mīlēt. ... Caritas ir vienmēr
kas vairāk nekā parasta darbība.
Caritas ir dziļa, personīga līdzdalība otra vajadzībās un ciešanās.”
Organizācijas Caritas vīzija ir cil-

vēce kā vienota ģimene, kurā neviens nemirst nabadzības vai netaisnības dēļ. Caritas strādā un
palīdz cilvēkiem, neskatoties uz
viņu piederību kādai noteiktai reliģiskai konfesijai, rasei, dzimumam vai tautībai. Tās pieeja balstās uz Baznīcas sociālo mācību,
kas ir vērsta uz cilvēka personas
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cieņu. Caritas tic, ka vājie un apspiestie nav žēlošanas objekti, bet
gan pārmaiņās cietušie, tāpēc Caritas visiem spēkiem cīnās, lai
izskaustu cilvēku pazemojošo nabadzību, nepieņemamus dzīvošanas un darba apstākļus, kā arī netaisnu sociālo, politisko, ekonomisko un kulturālo struktūru funkcionēšanu.
Laikā, kad „Caritas Internationalis”, kuras dalīborganizācija ir arī
„Caritas Latvija”, svin federācijas
dibināšanas 60.gadskārtu, mūsu
draudzē ir izveidota un savus pirmos soļus sper Rīgas sv. Alberta
draudzes Caritas grupa. Pirmajā
Caritas grupas tikšanās reizē šī
gada 17.maijā bijām pulcējušies
astoņi brīvprātīgie un 21.maijā jau
apmeklējām pirmo „Caritas Latvija” organizēto brīvprātīgo apmācības semināru „Mīlestības civilizācijas veidošana caur brīvprātīgo

kalpošanu”. Seminārā, kuru vadīja Ļubļinas (Polija) Brīvprātīgo
centra vadītājs pr. Mečislavs Puzevičs, mums tika dota iespēja
iepazīties ar citiem brīvprātīgajiem, kas ir iesaistīti žēlsirdības
darbu veikšanā Latvijā, kā arī iepazīties ar citu – gan Polijas, gan
Latvijas brīvprātīgo pieredzi.
Rīgas sv. Alberta draudzes Caritas grupa darbojas sadarbībā ar
draudzē kalpojošajiem brāļiem
kapucīniem. Caritas grupas darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem,
kuri paši kaut kādu iemeslu dēļ
nespēj pilnvērtīgi par sevi parūpēties, - veciem cilvēkiem, nabadzīgajiem, daudzbērnu ģimenēm,
cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, cilvēkiem,
kas atveseļojas pēc smagas slimības vai atgriežas sabiedrībā pēc
dzīves ieslodzījumā u.tml. Un ne
vienmēr materiālā situētība ir
priekšnosacījums, lai lūgtu palīdzību Caritas grupai, jo garīgs
atbalsts var būt nepieciešams arī
tiem, kas noguruši no labklājības
un pārdzīvo krīzi. Caritas grupa
savā darbībā vēlas īstenot pasākumus, kas ir vērsti uz personas dzīves kvalitātes, garīgās un sociālās
drošības līdzsvarošanu. Lai sasniegtu minētos darbības mērķus,
Caritas grupa šobrīd cenšas apzināt draudzes locekļu vajadzības
un iespējas sniegt viņiem palīdzī5

bu, lai jau drīzumā organizētu un
nodrošinātu konkrētu palīdzību
tiem, kuriem tā ir nepieciešama.
Caritas grupa aicina pievienoties
arī citus brīvprātīgos, kuri vēlās
iesaistīties karitatīvajā kalpošanā.
Kas man būs jādara un vai es to
pratīšu? Māte Terēze, aicinot un
iedrošinot kalpot, ir teikusi vārdus: „To, ko dari tu, nevaru izdarīt es. To, ko daru es, nevari uzdarīt tu. Bet kopā mēs varam izdarīt
kaut ko skaistu Dievam.” Kalpot
tuvākajam var daudzos un dažādos veidos. Piemēram, apciemojot, aprūpējot, sniedzot materiālu
atbalstu, organizējot kopīgas līdzcilvēku tikšanās, palīdzot ar padomu nozarē, kurā esi speciālists
(celtniecībā, grāmatvedībā, gald-

niecībā, mākslā u.t.t.), vai vienkārši esot blakus. Uz šo jautājumu
palīdz atbildēt pāvesta Benedikta
XVI rakstītais: „Jo vairāk kāds
iesaistās citu labā, jo vairāk viņš
saprot un pieņem Kristus vārdus:
”Mēs esam nederīgi kalpi” (Lk
17:10). Viņam palīdzēs apziņa, ka
galu galā viņš ir vienīgi darba rīks
Kunga rokās. Tad viņš atbrīvosies
no iedomas, ka viņam pašam un
personīgi noteikti jārealizē pasaules labošana. Pazemībā viņš darīs
to, kas viņam iespējams un pazemībā pārējo uzticēs Kungam …
Tiem, kuri darbojas karitatīvajā
jomā, jāizceļas ar to, ka viņi neaprobežojas ar darba pareizu izpildi,
kas attiecīgs dotajā brīdī, bet no
sirds velta sevi otra labumam. …
Viņus jāvada uz tādu tikšanos ar
Dievu Kristū, kura modinātu viņos mīlestību un atvērtu sirdi uz
otru, tā lai tuvākmīlestība viņiem
vairs nebūtu no ārpuses uzlikts
bauslis, bet konsekvence, kas izriet no ticības, kura darbojas caur
mīlestību.”
Māte Terēze nabadzību neuzskatīja nedz par ideālu kā tādu, nedz
arī par Dieva vēlētu likteni:
”Dievs nabadzību nav radījis. Nabadzības radītāji esam mēs, jo cits
ar citu nedalāmies.” Līdzīgi ir arī
ar vientulības un atstumtības sajūtu, brīžiem, kad jūtamies lieki vai
nevēlami, salauzti vai bezcerībā
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slīgstoši. Tā visa radītāji esam
mēs paši, jo cits ar citu nedalāmies. Tāpēc, ja tu vēlies saņemt
atbalstu, vērsies pie Caritas grupas un kopā meklēsim risinājumu,
kā vienam otru iepriecināt. Tik pat
ļoti, kā esi aicināts darīt zināmas
savas vajadzības, tiec uzrunāts
vērsties pie Caritas grupas arī gadījumos, ja Tev ir zināmi līdzcil-

vēki, kuriem būtu nepieciešams
sniegt atbalstu.
Tāpēc sirsnīgi tevi aicinām aizpildīt draudzes Caritas anketas,
kas kalpos šo mērķu sasniegšanai,
kā arī apzināties mūsu draudzes
vajadzības un veidos jaunu
draudzes ticīgo reģistru.
Maija J

Lūgšana Svētajam Garam
Tēvs mūsu un Gods Dievam ,
(7 reizes)
lai izlūgtos septiņas Svētā Gara
dāvanas

Svētais Gars, Dievišķais gaismas
un mīlestības Gars, Tev es veltu
savu prātu, gribu un visu manu
būtību, tagad un mūžīgi. Liec, lai
mans prāts būtu vienmēr paklausīgs Tavām iedvesmām un lai atklātu Tavu klātbūtni Baznīcā, kuru Tu nemaldīgi vadi. Lai mana
sirds vienmēr deg mīlestībā uz
Dievu un tuvāko, bet mana griba,
lai vienmēr ietu saskaņā ar Dieva
gribu, lai visa mana dzīve varētu
kļūt par uzticīgu, Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, dzīves un tikumu sekotāju, Kuram lai ir gods un
slava kopā ar Tēvu un Tevi uz
mūžiem. Amen.
Jānoskaita lūgšanas:

Pr.: Kungs, sūti mums Savu
Svēto Garu, un radīsies dzīvība.
V.: Un Tu atjaunosi zemes vaigu.
Lūgsimies.
Svētais Gars, Kas piepildi zemi
un izdibini mūsu sirds noslēpumus, atjauno mūs ar Savu atdzīvinošo žēlastību un liec, lai mēs
būtu Tavas patiesības uzticīgi liecinieki. Tu, Kas mājo mūsos, lai
stiprinātu mūs vājuma brīžos, sūti
Tava Dievišķā spēka uguni, lai
tas attīrītu, stiprinātu un atmodinātu mūsos ilgas pēc jaunas zemes un jaunām debesīm. Caur
Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.
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Grūtības un traucējumi lūgšanā
Apustuļu lūgums: „Kungs,
iemāci mums lūgties…” (Lk 11, 1)
noteikti radās no pieredzes par viņu personīgajiem ierobežojumiem.
Ikviens, kurš sāk lūgties un vēlas
to pilnveidot, labi zina, cik ļoti tā
prasa piepūli un pašaizliegšanos.
Kristus Baznīca, gūstot pieredzi
no svēto gudrības un garīgiem
skolotājiem, nekad nav slēpusi, ka
„lūgšana - tā ir žēlastības dāvana,
bet no mūsu puses - apņēmīgas
gribas atbilde. Tā vienmēr prasa
piepūli. Izcilākie lūgšanas cilvēki
vecajā derībā - pirms Kristus, tāpat kā Dieva Māte un svētie kopā
ar Jēzu, mūs māca, ka lūgšana ir
cīņa”(KBK 2725).
Vispirms tā ir cīņa pašam ar sevi, tātad ar mūsu miesas,
psihes un emocionālās sfēras nosliecēm, kā arī ar to, ko Bībele
sauc par sirdi, tas ir, mūsu garīgo
sfēru. Jo „sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to
var izdibināt?” (Jer 17, 9). Šajās
trijās jomās parādās visdažādākās
grūtības un šķēršļi, kuriem ir būtiska ietekme uz lūgšanas dzīvi.
Ne vienmēr tās ir labprātīgas un
caur to apzinātas. Taču mēs šeit
nenodarbojamies ar morālo dimensiju. Mēs vēlamies parādīt
subjektīvo grūtību un traucējumu
darbošanās mehānismu lūgšanas

sfērā, kā arī veidus, kā tos pārvarēt, tas ir, lūgšanas askēzi. Tā ir
neatdalāma no kristieša dzīves.
Par to mums atgādina Katoļu
Baznīcas Katehisms, kurā lasām,
ka “pilnības ceļš ved caur Krustu.
Nav svētuma bez atsacīšanās un
bez garīgās cīņas. Garīgā izaugsme sevī ietver askēzi un mortifikāciju ("mērdēšanu"), kas pakāpeniski ved uz dzīvi mierā un
priekā Kalna svētību garā” (KBK
2015).
Vārds „askēze”, mūsdienu valodā gandrīz vairs nav
klātesošs. Tas nozīmē ilgstošu,
sistemātisku piepūli, kuras mērķis
ir izstrādāt sevī noteiktas reliģiski
-morālas prasmes. Ir jāizšķir tā
sauktā negatīvā askēze, tas ir,
piepūle atmest ļauno un pārvarēt
vājības, un to papildinošā pozitīvā askēze, kura balstās uz pareizās nostājas nostiprināšanu sevī.
Garīguma teoloģijā, konkrētāk askēzē (askēzes teorijā), bez tam
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tiek runāts vēl arī par aktīvo askēzi un pasīvo askēzi. Aktīvā askēze
balstās uz to, ka pie sevis veidošanas strādā tas, kurš vingrinās morāles nostājās pēc personīgās iniciatīvas un pēc pieņemtas programmas. Pasīvā askēze balstās uz
dziļu ticību Dieva Apredzībai, uz
pakļaušanās atdzīvināšanu attiecībā uz visu to, ko nes ikdienas dzīve, un kas ierobežo cilvēka brīvību. Caur to tā mums māca pazemību, distancēšanos attiecībā uz
sevi un personīgajām iespējām.

Sevī piedzīvotās grūtības un traucējumus lūgšanā, no
vienas puses, vajag uztvert kā izaicinājumu uz garīgu attīstību un
padarīt par askētiskās piepūles
priekšmetu, no otras puses, saprast, ka caur tām Dievs pats attīra cilvēku, audzina viņu un sagatavo uz vienotību ar Sevi.
„Par grūtībām lūgšanā”
tulk. no poļu val. Marika
turpinājums sekos

Draudzes aktivitātes
KAPUSVĒTKI RĪGAS SV. ALBERTA
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ
2011.GADĀ:
19. jūnijā

plkst. 14.00

Piņķu kapos

3. jūlijā

plkst. 14.00

Mārupes kapos

plkst. 16.00

Jaunmārupes Mazcenu kapos

24. jūlijā

plkst. 15.00

Pleskodāles kapos

7. augustā

plkst. 14.00

Ziepniekkalna kapos

21. augustā

plkst. 14.00

Ķekavas kapos

28 .augustā

plkst. 14.00

Katlakalna kapos
*****
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SVĒTCEĻOSIM UZ AGLONU!
Kā katru gadu, arī šovasar pulcēsimies kopā Sv. Alberta draudzē, lai 31. jūlijā kopīgi dotos
svētceļojumā uz Aglonu!
24., 25. jūlijā tiek rīkotas pārrunas visiem iet gribētājiem, lai
sniegtu ieskatu svētceļojuma
norisē, noteikumos un iepazītu
viens otru kaut nedaudz jau
pirms veicam šo kopīgo ceļu!
Svētceļojumu vadīs t. Staņislavs
OFMCap no Olaines draudzes.
Svētceļojuma devīze šogad ir „Mana sirds pieder Tev!”
Pieteikties, zvanot Andai – 26323929 vai Maijai – 26562233!

Liturģiskais kalendārs
Jūnija mēnesī
Litānija Vissvētās Jēzus
Sirds godam:
no pirmdienas līdz piektdienai – pēc Sv. Mises
plkst. 18:00, bet svētdienās
– pēc Sv. Mises plkst.
11:00.
12.jūnijs, svētdiena – Svētā Gara nosūtīšana, lieli svētki.
Sv. Mises kā svētdienās.
Pēc Sv. Mises plkst. 11:00
tiekamies uz draudzes pasākumu paredzētu priekš
visiem.

Noslēdzas Lieldienu laiks.
13.jūnijs, pirmdiena – Vissv.
Jaunava Marija, Baznīcas
Māte, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
19.jūnijs, svētdiena – Vissvētā
Trīsvienība, lieli svētki.
Sv. Mises kā svētdienās.
23.jūnijs, ceturtdiena – Kristus
Vissvētā Miesa un Asinis,
obligāti svinami lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00
(ar procesiju) un 18:00.
24.jūnijs, piektdiena – Sv. Jāņa
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Kristītāja dzimšana, lieli
svētki. Sv. Mises: 8:00,
11:00 un 18:00.
29.jūnijs, trešdiena – Sv. apustuļi
Pēteris un Pāvils, obligāti
svinami lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00.
1.jūlijs, piektdiena – Vissvētā Jēzus Sirds, lieli svētki. Sv.
Mises: 8:00, 11:00 un
18:00.
2.jūlijs, sestdiena – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā
Sirds, piemiņas dienas. Sv.
Mise: 8:00.
11.jūlijs, pirmdiena – Sv. Benedikts, abats, Eiropas aizbildnis, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
23.jūlijs, sestdiena – Sv. Brigita,
mūķene, Eiropas aizbildne, svētki. Piemiņas dienas Sv. Mise: 8:00.
24.jūlijs, svētdiena – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena. Sv. Mises
kā svētdienās.
25.jūlijs, pirmdiena –Sv. apustulis
Jēkabs, svētki. Sv. Mises:
8:00 un 18:00.
31.jūlijs, svētdiena – svētceļniekiem paredzētā sv. Mise
plkst. 9:00

la, svētki un atlaides pēc
parastajiem noteikumiem
apmeklējot dievnamu un
pieņemot Sv. Komūniju
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
6.augusts, sestdiena – Kunga
Pārveidošanās, svētki. Piemiņas dienas Sv. Mise:
8:00.
9.augusts, otrdiena – Sv. Terēze
Benedikta no Krusta, jaunava un mocekle, Eiropas
aizbildne, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
10.augusts, trešdiena – Sv. Laurencijs, diakons un moceklis, svētki. Sv. Mises: 8:00
un 18:00.
14.augusts,
svētdiena
–
Sv.bīskaps Meinards, Latvijas aizbildnis, lieli svētki.
Sv. Mises kā svētdienās.
15.augusts, pirmdiena – Vissv.
Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, Māras zemes
Karaliene un Aizbildne,
obligāti svinami lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00
un 18:00.
24.augusts, trešdiena – Sv. apustulis Bartolomejs, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.

2.augusts, otrdiena – Porcjunku11

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
Vissvētākā Sakramenta adorācija:

Baznīca atvērta:

Svētdienās:

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

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:

Svētās Mises:

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

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

Draudzes mājas lapa:
www.albertadraudze.lv

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

Pēc Sv. Mises plkst. 9:00 līdz 18:00
Katra mēneša pirmajā piektdienā:
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00,

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

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 MŪSU DRAUDZES JAUNO MĀJAS LAPU
www.albertadraudze.lv
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