
   

 

 

2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72  

Slavēts Jēzus Kristus! 

Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums 

ir nepieciešams. Ar šādu jautājumu mēs varam gr iezties pie mūsu 

augstā gana un svētā Pētera pēcteča pāvesta Franciska un saņemt arī 

konkrētu atbildi. 

 Pāvests Francisks 29. maija homīlijā uzsvēra, ka “Katoliskajai 

Baznīcai nevajadzētu baidīties no mūsdienu pasaules apjomīgajām pār-

maiņām, bet gan – Baznīcai vajadzētu apskaut šo „laimīgo izaicinājumu” 

ar atjaunotu mīlestības un žēlsirdības valodu. Mūsdienās cilvēki no Baz-

nīcas vēlas sagaidīt, lai tā prastu iet līdzās cilvēkiem, sniedzot tiem ticī-

bas liecību, kas balstīta solidārā vienotībā ar visiem, īpaši ar tiem, kuri ir 
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visvientuļākie un nabadzīgākie.” Savā uzrunā pāvests īpaši pieminēja tos 

daudzos cilvēkus, kuri dzīvo „eksistenciālās perifērijās, ko ir radījusi pa-

tērētāju sabiedrība”. Evaņģēlijs, kuru ir aicināts pasludināt ikviens kris-

tietis, ir „Dieva mīlestības liecība, kura Jēzū Kristū mūs aicina līdzdarbo-

ties Viņa dzīvē,” sacīja pāvests. Šādā gaismā Jaunā Evaņģelizācija nozī-

mē „apzināties Tēva žēlsirdīgo mīlestību, lai arī mēs paši varētu kļūt par 

pestīšanas instrumentiem savu brāļu labā.” Pāvests arī sacīja, ka neskato-

ties uz to, ka Baznīcas misija ir nemainīga visos laikos, tomēr ir nepie-

ciešams ar „pastorālo gudrību” atjaunot valodu, kādā mēs pasludinām 

Evaņģēliju. Šī atjaunotne ir būtiska, lai kristiešu laikabiedri spētu saprast 

Evaņģēliju un tādējādi Katoliskā tradīcija „varētu uzrunāt mūsdienu pa-

saules kultūras un palīdzēt tām atvērties uz Kristus vēsts mūžīgo 

auglīgumu”. Pāvests ar ī uzsvēra, ka kr istīgais br iedums galvenokār t 

nāk caur katehēzi, kuras laikā cilvēki var  piedzīvot Dieva žēlsirdību. 

Šī nav kaut kāda abstrakta pieredze, bet gan – tas ir konkrēts brīdis, kurā 

mēs „saprotam savu vājumu un piedzīvojam spēku, kas nāk no augšie-

nes”. 

 Tāpēc, pēc šī pāvesta teiktā, arī jūs, draudzes ticīgos, aicinu lūgties 

par mani, lai mana valoda un sarunas būtu vērstas uz atjaunotni Garā; un 

lūgties pašiem par sevi un savām ģimenēm, lai jūsu valoda būtu vērsta 

uz Mīlestību, kas ir Kristū.  

Lai svētīga, priecīga un patiešām laba atpūta kopā ar mūsu Kungu un 

Pestītāju! 

Prāvests Krišjānis Dambergs 

Nebaidīties no Svētā Gara jauninājumiem! 

“Baznīca turpina iet uz priekšu, 

pateicoties Svētā Gara pārsteigu-

miem,” teica pāvests Mises homīli-

jā. Pakavējoties pie Evaņģēlija slu-

dināšanas pagāniem, par ko vēstī 

Apustuļu darbi, pāvests uzsvēra, ka 

arī šodien ir nepieciešama apustulis-
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kā drosme, lai kristīgo dzīvi 

nepadarītu par atmiņu muzeju. 

Jēzus mācekļi, ieradušies Antiohi-

jā, sāk sludināt ne tikai ebrejiem, 

bet arī grieķiem, pagāniem, un 

liels viņu skaits ieticēja un pievēr-

sās Kungam. Izmantojot Svēto 

Rakstu lasījumu, pāvests akcentē-

ja, cik Baznīcas dzīvē vienmēr ir 

svarīgi atvērties Svētā Gara jaunu-

mam. Tai laikā daudzi bija neap-

mierināti ar to, ka Evaņģēlijs 

tiek sludināts ar ī tiem, kas nav 

ebreji. Taču, kad Barnaba ierodas 

Antiohijā, viņš ir priecīgs, jo redz, 

ka pagānu konvertēšanās ir Dieva 

darbs. 

Francisks atgādināja, ka jau pra-

vietojumos, piemēram, Isaja grā-

matas 60. nodaļā, tika minēts par 

to, ka Kungs atnāks atpestīt visas 

tautas. Un tomēr, daudzi 

šos vārdus nesaprata: 

“Viņi nesaprata. Nesa-

prata, ka Dievs ir jauni-

nājumu Dievs. „Es darī-

šu jaunas visas lietas,” 

Viņš mums saka. Svē-

tais Gars ir atnācis tieši 

tāpēc, lai mūs atjaunotu 

un šo darbu viņš veic 

nemitīgi. Tas mūs nedaudz baida. 

Baznīcas vēsturē redzam, cik 

daudz baiļu ir bijis pret  Svētā Gara 

pārsteigumiem. Dievs ir pārsteigu-

mu Dievs.” 

 Pāvests norādīja, ka pastāv dažāda 

veida jaunumi. Daži no tiem ir, bet 

daži nav no Dieva. Kā tos atšķirt? 

Francisks atgādināja, ka gan par 

Barnabu, gan Pēteri tiek sacīts, ka 

viņi ir Svētā Gara piepildīti. “Abos 

ir Svētais Gars, kas liek saskatīt 

patiesību. Vieni paši to nespējam. 

Ar mūsu intelektu vien nespējam,” 

teica pāvests. Viņš piebilda, ka va-

ram izstudēt visu Pestīšanas vēstu-

ri, varam izstudēt visu teoloģiju, 

taču bez Gara palīdzības nespējam 

to saprast. Tieši Svētais Gars ir tas, 

kas mums palīdz saprast patiesību, 

jeb Jēzus balsi: „Manas avis klausa 
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manu balsi un es tās pazīstu, un 

tās man seko”. 

Pāvests vēlreiz norādīja, ka Baznī-

cas gājums uz priekšu ir Svētā Ga-

ra darbs, kurš mums palīdz sadzir-

dēt Kunga balsi. Francisks jautāja, 

kā varam būt droši, ka balss, ko 

dzirdam, ir Jēzus balss, ka tas, uz 

ko tieku pamudināts, ir no Svētā 

Gara? „Ir jālūdzas!” atbildēja pā-

vests. 

„Bez lūgšanas nav vietas Garam. Ir 

jālūdz Dievam, lai Viņš mums sūta 

šo dāvanu: „Kungs, dod mums 

Svēto Garu, lai katrreiz varam at-

šķirt, kas mums jādara. Tas ne 

vienmēr ir tas pats. Vēsts ir tā pati: 

Baznīca iet uz priekšu, iet uz 

priekšu ar šiem pārsteigumiem, ar 

šiem Svētā Gara jaunumiem. Ir 

jāprot tos atšķirt, un lai tos atšķir-

tu, ir jālūdzas, jālūdz šī žēlastība. 

Barnaba bija Svētā Gara piepildīts 

un tūlīt to saprata. Pēteris to redzē-

ja un teica: „Bet kas es esmu, lai 

liegtu šeit Kristību?” Gars ir tas, 

kas neliek kļūdīties. „Bet, tēvs, 

kāpēc uzņemties tik daudzas prob-

lēmas. Darīsim lietas, kā vienmēr, 

tā ir drošāk...” 

„Taču darīt kā vienmēr, ir nāves 

alternatīva,” sacīja pāvests. Viņš 

aicināja riskēt un ar lūgšanu, jo 

īpaši, ar pazemību, pieņemt to, ko 

mums izmainīt prasa Gars. „Tas ir 

ceļš!” norādīja Francisks. Viņš vēr-

sās pie Svētās Mises dalībniekiem: 

„Kungs mums teica: ja mēs ēdīsim 

Viņa Miesu un dzersim Viņa Asi-

nis, tad mums būs dzīvība. Tagad 

turpināsim šīs svinības ar vārdiem: 

„Kungs, tu, kas esi ar mums šeit, 

Euharistijā, tu, kas būsi mūsos, dod 

mums Svētā Gara žēlastību. Dod 

mums žēlastību nebaidīties no Ga-

ra, kurš man izlēmīgi liek spert soli 

uz priekšu! Šai Misē lūgsim dros-

mi, šo apustulisko vitalitātes dros-

mi un lai nepārvēršam savu dzīvi 

par atmiņu muzeju”. 

I. Šteinerte/VR 

http://lv.radiovaticana.va/

news/2015/04/28 
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Baznīcu nakts 2015 

Baznīcu nakts 2015 notikumus 

Rīgas Sv. Alberta Romas katoļu 

baznīca ievadīja ar Svēto Misi. 

Draudzes prāvests t. Krišjānis 

aicināja draudzes locekļus pieda-

līties Baznīcu nakts pasākumos 

un draudzīgi, ar mīlestību uz-

ņemt ciemiņus baznīcas telpās, 

atbildot uz visiem viņus intere-

sējošiem jautājumiem.  

        Pēc Svētās Mises prāvests 

vadīja ekskursiju pa baznīcas 

telpām, izskaidrojot daudzu tajā 

esošo priekšmetu nozīmi, pie-

koptās tradīcijas, kā arī joprojām 

sastopamos aizspriedumus. Viņš 

aicināja ciemiņiem nebaidīties ap-

meklēt baznīcu, kaut arī viņiem vēl 

nav zināma liturģiju kārtība, jo gal-

venais nav akli izpildīt pieņemto 

kārtību, bet meklēt attiecības ar sa-

vu Radītāju un caur tām nonākt pie 

vēlēšanās būt vienotam ar Baznīcu. 

Liela uzmanība tika pievērsta sānu 

altāru altārgleznu personāžiem, kas 

atklāj Baznīcas Svēto dzīves un to 

darbības mirkļus caur Svētajos 

Rakstos sniegto informāciju.  
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        Baznīcas draudzes mājas Al-

fas telpās ikonogrāfe Ņina Skan-

gale-Začesta ieveda savus klausī-

tājus ikonu tapšanas pasaulē. Mēs 

varējām uzzināt, ka ikonās attēlo-

to parasti sāk veidot, noklājot 

tumšās krāsas, kas tiek izgaismo-

tas ar gaišajām, veidojot gaismas 

pasauli bez ēnām. Ikona neesot 

vienkārša glezna, jo autors savu 

darbu veido ticības gaisotnē, Svē-

tā Gara klātbūtnē. Jebkurā ikonā 

ir saskatāma vairāku simbolu klāt-

būtne, kas atklāj tās saturu un vēs-

tījumu. Līdz ar to ikonas var pielī-

dzināt Svētajiem Rakstiem, jo ta-

jās, tāpat kā lasot Dieva vārdu, 

cilvēkam tiek nodota informācija, 

gan caur vizuālo, gan garīgo uztveri 

caur četriem dažādiem uztveres lī-

meņiem. Tāpat varēja uzzināt, ka ir 

iespējams Rīgas Sv. Alberta baznī-

cas draudzes mājas telpās apmeklēt 

ikonu rakstīšanas nodarbības, kurās 

priekšzināšanas mākslas nozarē nav 

nepieciešamas. Latvijas Kristīgās 

akadēmijas absolvente, māsa Ņina, 

kas stāstīja par ikonogrāfiju, intere-

sentiem ir gatava arī tālāk atklāt iko-

nogrāfijas pamatus. 

        Draudzes locekļi bija parūpēju-

šies, lai starplaikos starp lekcijām 

un koncertiem, katram Baznīcu 

nakts 2015 apmeklētājam būtu ie-
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spējams atrast sev interesējošas 

aktīvās nodarbes. Bērniem bija 

iespējams uzspēlēt futbolu, kopī-

gi iziet stafeti vai piedalīties citās 

sportiskās aktivitātēs. Daiļā dzi-

muma pārstāves vairāk skatījās 

Rožukroņa darbnīciņas virzienā, 

lai pašas ar savām rokām un iz-

vēlētajām pērlītēm, varbūt pirmo 

reizi dzīvē uztaisītu pašas savus 

rožukronīšus, atbilstoši vizuāla-

jām fantāzijām un vadītājas ietei-

kumiem. Puiši vairāk lūkojās ko-

kapstrādes darbnīciņas virzienā, 

kur profesionāla galdnieka pava-

dībā varēja izgriezt no finiera vai 

koka līstēm krustiņus. Darbnīci-

ņas vadītājam vajadzēja krietni 

pasvīst, lai visiem strādātgribētā-

jiem nodrošinātu nepieciešamos 

materiālus, darba instrumentus, 

darba vietu, sniegtu padomus un 

novērstu darba procesā radušos 

brāķīšus. Izslāpušie un izsalkušie 

varēja iedzert tēju pie Sadraudzī-

bas galda, piekožot klāt kādu 

našķīti, cepumiņu vai salmiņu. 

        Klarnešu kvartets „Quattro 

Diferente” pieskandināja baznī-

cas telpas ar garīgo mūziku. Sē-

žot baznīcas solā, apmeklētāji 

varēja izbaudīt mūzikas skaņas, 

ieiet meditatīvā apcerē par dzīves 

jēgu, attiecībām un Debesu Tēvu, 

sajust Viņa klātbūtni šajā brīdī. Mū-

ziķi deva iespēju atslēgties no pa-

saulīgā dzīves ritma, no fiziskās pa-

saules uztveres un pārslēgties uz ga-

rīgo uztveri, atraisot sirdis labajām, 

mīļajām, gaišajām emocijām. Baznī-

cas mugurpusē, netālu no ieejas, uz 

ekrāna varēja noskatīties videore-

portāžu par draudzes aktivitātēm, 

draudzes apvienību vai kopienu pa-

sākumiem, kuros atklājās brāļu mī-

lestības un ticības gars. 

        Par cilvēka aicinājumu Baznīcā 

un attiecībām ar Dievu lekciju vadī-

ja Neokatehumenālā ceļa pārstāvis 

Sergejs Saprikins. Viņš atklāja, ka 

cilvēks jau kopš piedzimšanas sāk 

censties nodrošināt sev labvēlīgākos 

apstākļus atbilstoši iesakņotajām 

normām sabiedrībā: vecāki tikai vi-

ņam vienam kā bērnam, radi tikai 

viņam, apkārtējie tikai viņa interešu 

nodrošināšanai, skola, darbs viņa 

vajadzībām un, dzīvojot ar šādām 

domām, pazūd patiesā dzīves jēga. 

Ir tikai iluzora vēlme aizpildīt tukšu-

mu ar lietām, bet mantas vai stāvok-

lis sabiedrībā to nespēj aizpildīt. Ti-

kai rūpes par citu cilvēku, mīlestība 

uz Dievu un tuvāko var piepildīt 
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vēlmi pēc dzīves ar pilnvērtīgu 

saturu. Nāves stāvoklis, kad visi 

citi apkārt esošie cilvēki neapmie-

rina ar savu attieksmi vai uzvedī-

bu, var tikt nomainīts ar mīlestī-

bas jūtām, kas maina katru sirdi, 

akmens sirds vietā dodot miesas 

sirdi. Dievs kā centrālā dzīves fi-

gūra ar Viņa Dēla Jēzus Kristus 

dzīves piemēru kā paraugu rāda 

patiesa kristieša dzīves aicināju-

mu. Aicinājumu mīlēt tuvāko kā 

sevi pašu un kalpot citiem, nevis 

sev. Kopienas māsa Silvija snie-

dza liecību par savu dzīvi un attie-

cībām ar Radītāju, atklājot kā 

Dievs vadīja viņas dzīves ceļus 

līdz šim brīdim. 

        Par pielūgsmes un slavas va-

kara daļu „Visdārgākā pērle” pa-

rūpējās Svētā Damiāna lūgšanu 

grupa, kas Vissvētākā Sakramenta 

priekšā, caur pielūgsmes mūziku 

un Dieva Vārdu katram individuā-

li, kas vēlējās paņemt lapiņas ar 

lasījumiem no Svētajiem Rak-

stiem, deva iespēju nokļūt ciešākā 

kontaktā ar Debesu Tēvu, slavēt 

Viņu, pateikties par visu, ko Viņš 

devis un nodrošinājis. Baznīcas 

altāris dažādās krāsās, daudzās 

iedegtās sveces, mūzika, kas atver 

sirdi mīlestībai, kuru Dievs dod kat-

ram no mums un kuru varbūt cil-

vēks gatavs pats sniegt, raisa spēcī-

gas emocijas, graujot uzceltos aiz-

sardzības mūrus un noņemot uz-

vilktās ikdienas uzvedības maskas. 

        Virtuozās mākslinieces Guna 

Zandere un Zane Pumpure-

Prāmniece visiem klātesošajiem 

baznīcas telpās ļāva izbaudīt Smilšu 

kino burvību. Skaistais priekšne-

sums, kas bija veidots divās daļās, 

vienlaicīgi ļāva izjust uz ekrāna ar 

smilšu graudiņiem zīmēto tēlu dzi-

ļumu un nepārtraukto laika plūsmas 

mainību pasaulē. Bībeliskie sižeti, 

uzburtie tēli atgādināja Dieva Vār-

du, tajā paslēptās dzīves patiesības. 

Pēc priekšnesuma bērniem ļoti gri-

bējās redzēt, kā mākslinieces ar 

smilšu graudiņiem var veidot jau-

kos zīmējumus. Viņi nāca pie galda 

un izgaismotās iekārtas, cenšoties 

saskatīt atstāto zīmējumu dabiskā 

izskatā nevis attēlotu uz ekrāna, kā 

arī paši pamēģinot ar smiltīm veidot 

savus rakstus. 

        Turpinot adorēt Vissvētākā 

Sakramenta priekšā pagāja pasāku-

ma noslēdzošā daļa. Ar prāvesta 

svētību noslēdzās jau otrā Baznīcu 

nakts Rīgas Sv. Alberta Romas ka-
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   Draudzes aktivitātes 

JĒZUS ADORĀCIJA 

Katru svētdienu mūsu draudzē notiek Vissvētākā Altāra Sakramenta 

adorācija pēc Sv. Mises plkst. 9:00 līdz 18:00. Aicinu uz klusu lūgšanu 

dienas laikā. Laikā no plkst. 10.00 - 11.00 ir paredzēts dziedāt Stundu 

dziesmiņas Dievmātes godam, lūgties 1 Rožukroņa daļu un dziedāt dzies-

mas Jēzus un Marijas godam. 

toļu baznīcā. Baznīcu apmeklēja 

ne tikai draudzes locekļi, bet arī 

daudzi citi interesenti. Tas parā-

dīja, ka ir cilvēki, kas ikdienā 

varbūt baidās ienākt baznīcā, lai 

nejustos neērti oficiālo pasāku-

mu laikā, domājot, kā citi uz vi-

ņiem varētu reaģēt. Tieši tad, 

kad baznīca ir oficiāli atvērta 

visiem apmeklētājiem, viņiem 

tiek dota iespēja bez bailēm un 

neērtības sajūtas apmeklēt to. 

Tāpat Baznīcu nakts kalpo kā pasā-

kums pašas draudzes sadraudzības 

veicināšanai, kad tiek sadalīti pie-

nākumi, draudzes dažādo organizā-

ciju locekļi redz viens otru, iepazīst 

viens otru darbībā, palīdz viens ot-

ram vai izrunājas savā starpā. Uz 

tikšanos Rīgas Sv. Alberta Romas 

katoļu baznīcā vai nākamajā Baz-

nīcu nakts pasākumā.      

                        Romualds Belavskis 
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24. jūnijs, trešdiena – Sv. Jāņa 

Kristītāja dzimšana, svētki. 

Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 

18:00.  

 29. jūnijs, pirmdiena – Sv. apus-

tuļi Pēteris un Pāvils, obligā-

ti svinami lieli svētki. Sv. 

Mises: 8:00, 9:00, 11:00, 

13:00 un 18:00. 

3. jūlijs, piektdiena – Sv. apustu-

lis Toms, svētki. Sv. Mises: 

8:00 un 18:00. 

 

11. jūlijs, sestdiena – Sv. Bene-

dikts, abats, Eiropas aiz-

bildnis, svētki. Sv. Mises: 

8:00 un 18:00. 

23. jūlijs, cetur tdiena – Sv. Brigi-

ta, mūķene, Eiropas aiz-

bildne, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

25. jūlijs, sestdiena –Sv. apustulis 

Jēkabs, svētki. Sv. Mises: 

8:00 un 18:00. 

 

Liturģiskais kalendārs 

Svētceļojums Rīga – Aglona 2015 
  

 

Līdzīgi kā katru gadu 1. augustā no Sv. Alber ta baznīcas izies svētceļ-

nieku grupa (ne vairāk kā 50 cilvēki, tai skaitā bērni – 15 vietas) uz Vis-

svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā. Bērnu 

(līdz 15 gadu vecumam) līdzdalība svētceļojumā ir atļauta tikai vecāku vai 

pilnvaroto pieaugušo pavadībā! 

Svētceļojuma moto: "Prasi sev zīmi no Kunga, sava Dieva." (sal. Is 7, 11) 
  

Dalības maksa 60 euro 

Svētceļojuma garīgais vadītājs - t. Krišjānis OFMCap 

 Pieteikšanās līdz 19. jūlijam pa tālruni 26160413 (Inese) vai, rakstot uz e-

pastu:  ejiet.maciet@gmail.com. 

Obligātās pārrunas ar  svētceļniekiem notiks 18. un 19. jūlijā Alfa kursu 

telpās no plkst.12:00 līdz 17:00!  

https://mail.inbox.lv/assets/mail/img/spacer.gif
http://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3Aejiet.maciet@gmail.com
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KAPUSVĒTKI  RĪGAS SV. ALBERTA 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ 

2015.GADĀ 

27. jūnijs, 

sestdiena 

plkst. 14.00 Piņķu kapos 

  

4. jūlijs, 

sestdiena 

plkst. 13.00 Mārupes kapos 

  

  plkst. 15.00 Jaunmārupes Mazcenu kapos 

  

25. jūlijs, 

sestdiena 

plkst. 15.00 Pleskodāles kapos 

  

1. augusts, 

sestdiena 

plkst. 15.00 Ziepniekkalna kapos 

16. augusts, 

svētdiena 

plkst. 15.00   Ķekavas kapos 

26. jūlijs, svētdiena – Rīgas Met-

ropolijas dievnamu iesvētīša-

nas gadadiena, lieli svētki. 

Sv. Mises kā svētdienās. 

6. augusts, cetur tdiena – Kunga 

Pārveidošanās, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00.  

10. augusts, pirmdiena – Sv. 

Laurencijs, diakons un mo-

ceklis, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

14. augusts, piektdiena – Sv. bīs-

kaps Meinards, Latvijas aiz-

bildnis, lieli svētki. Sv. Mises 

8:00 un 18:00. 

15. augusts, sestdiena – Vissv. Jau-

navas Marijas uzņemšana de-

besīs, Māras zemes Karaliene 

un Aizbildne, obligāti svinami 

lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 

11:00 un 18:00. 

24. augusts, pirmdiena – Sv. apus-

tulis Bartolomejs, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

30. augusts, 

svētdiena 

plkst. 15.00   Katlakalna kapos 
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI  

Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis  

Teksta salicēja: Marika Lotaņuka 

Teksta korektore: Ruta Vinķele  

Izdevums ir par ziedojumiem! 

ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA  

KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !  

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  

Baznīca atvērta:  

Pirmdienās, trešdienās, ceturtdie-

nās:  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 

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 svina-

mo  Baznīcas svētku dienās: slēgta. 

Prāvests:  

Krišjānis Dambergs OFMCap,  

e-pasts: br.krisjanis@gmail.com 

tālr.: 2 677 56 79 

 

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 

13:00 krievu valodā  

18:00 latviešu valodā  

(ar ģimenēm, jauniešiem un bēr-

niem) 

Obligāti svinamajos Baznīcas svēt-

kos: 

8:00 latviešu valodā 

11:00 (Summa) latviešu valodā 

18:00 latviešu valodā 


