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Slavēts Jēzus Kristus!
Šajā oktobra mēnesī mēs
pieminam sv. Francisku no
Asīzes. Svētais ir liels ne tikai
kā pirmais stigmatizētais, bet arī
kā
vienotības
un
miera
veicinātājs dažādu kristīgo
konfesiju starpā un pat starp

reliģijām. Par to liecina arī tas,
ka, ielūkojoties vēsturē, redzam,
ka tieši Asīzē tika rīkotas
starpreliģiju lūgšanu tikšanās 1986. gadā Jāņa Pāvila II
pontifikāta laikā un 2011. gadā
pāvesta Benedikta XVI laikā.
Bet, kā tas attiecas uz mums?
Mums ir jāuzdod pareizais
jautājums:
Kā
iespējama
Baznīcas
vienotība?
Visā
pasaulē ir gandrīz 3000 diecēžu,
kurās dzīvo ļoti atšķirīgu kultūru
un valodu cilvēki, bet tomēr visa
Baznīca ir kā viena liela ģimene.
Kā gan ir iespējama šī
vienotība?
Šo
jautājumu
aplūkoja pāvests FRANCISKS.
Katehēzes mācībā viņš skaidroja
Ticības apliecinājumā ietvertos
vārdus: „Es ticu vienai…
Baznīcai”. Kā jau ierasts citās
reizēs, arī šoreiz pāvests
Francisks mudināja katru ticīgo
ielūkoties savā sirdsapziņā. Viņš
aicināja mūs uzdot sev šādus

jautājumus: Vai es izjūtu
Baznīcas vienotību? Vai to
izdzīvoju? Varbūt tā man nemaz
neinteresē, jo esmu noslēdzies
pats sevī? Vai es rūpējos par
vienotību savā ģimenē un
draudzē, vai, turpretī, izraisu
šķelšanos
un
nesaskaņas?

Svētais Tēvs uzsvēra, ka
Baznīcas vienotības avots ir
Svētais Gars. To vajadzētu
vienmēr paturēt prātā. Taču arī
mūsu pašu pūliņi ir svarīgi.
Ar šiem pāvesta jautājumiem un
pamudinājumu novēlu jums
patīkamu
oktobra
avīzītes

Pateicība par labdarības koncertu Sv. Alberta draudzē!

Liels paldies visiem labas
gribas cilvēkiem! Gan tiem, kuri
piedalījās koncertā ar savu
talantu un iepriecināja mūs ar
skaisto mūziku, gan tiem, kuri
ziedoja laiku un naudu!
Koncertā mūs iepriecināja
dažāda žanra mūziķi, kuri izjuta
sirdī vēlmi palīdzēt, - Sintija
Grava, Juris Vizbulis, Jānis
Kurševs, Ilze Fomina, Ex
animo,
Dzintars
Beitāns,
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Mārtiņš Kalniņš, vīru
koris
FRACHORIA.
Mūzika
pusotras
stundas garumā caurvija
vislielāko
baznīcu
Latvijā,
kura
bija
gandrīz
pilna
ar
cilvēkiem.
Mūzikas
skaņas piepildīja visu
Sv. Alberta baznīcu un katra
cilvēka sirdi.
Koncerts tika noorganizēts
pateicoties Sv. Alberta draudzes
Caritas grupas brīvprātīgajiem,
lai
savāktu
nepieciešamos
līdzekļus
priekš
draudzes
slimajiem
un
trūcīgajiem
brāļiem un māsām. Mērķis
tiešām arī tika sasniegts, tika
saziedots 588,67 Ls. Šobrīd
varējām palīdzēt jau četriem
draudzes locekļiem un, cerams,

drīzumā
varēsim
palīdzēt vēl citiem.
Caritas grupa vēlas
aktualizēt
draudzē
žēlsirdības darbus un
pēc iespējas saliedēt
un vienot mūsu lielo
draudzi!

Sv. Alberta draudzes Caritas
grupa

ATSKATS UZ SVĒTCEĻOJUMU
RĪGA - AGLONA 2013
Šis bija gan mans pirmais
svētceļojums kopš atgriešanās,
gan pirmais kopā ar Alberta
draudzi.
Svētceļojuma moto bija
“Ejiet un māciet visas tautas!”,
kas lieliski izskatījās uz mūsu
lakatiņiem. Šis moto man
personīgi saistās ar Sv. apustuļa
Pāvila
rakstīto
korintiešiem
“Bēdas man, ja es Evaņģēliju
nesludinātu” (1 Kor 9, 16). Uzreiz
jāsaka, ka šajos vārdos ietvertā
doma arī pēc svētceļojuma ir
palīdzējusi
man
mainīties,
atteikties no kārdinājumiem un
pateikt spēcīgu “nē” ļaunajam. Tā
ir nenovērtējama Dieva žēlastība.

Svētceļnieku
grupai
pievienojos 2. augustā (Ropažos)
un iejusties starp svētceļniekiem
bija viegli - kad tu tiec uzņemts
tādā mīlestībā, grūti būtu sirdij
neatvērties. Fizisko nogurumu
aiznesa prom garīgās dziesmas,
kopīga
vienotība
lūgšanās.
Sajutām Dieva dotu dzīvesprieku
– prieku Kristū. Laudes, vesperes,
kompletorijs un Sv. Mise katru
dienu – garīgais spirdzinājums ne
pa jokam. Tēva Krišjāņa vadītās
konferences
uzturēja
mūsos
vajadzīgo garīguma līmeni un
veicināja mūsu ticības pieaugumu.
Dievs daudzus no mums bija
apveltījis ne tikai ar svētīgu
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humora izjūtu, bet arī ar
skanīgām balsīm, īpaši to varēja
izjust izskanot “Tu Māte
nabagiem, Tu Māte mums.
Svētīta Marija…” un “Dzied,
mana dvēsele dzied caur tūkstoš
balsīm klusi. Dievs mana
dvēsele dzied...”.
Sestajā svētceļojuma dienā
mēs ar savu apciemojumu
sagādājām prieku bērnu namā
“Dzeguzīte”
dzīvojošajiem
bērniem,
jauniešiem
un
pansionāta
iemītniekiem
–
smējāmies, rotaļājāmies un
slavējām Dievu. Diena, kura
palika īpašā atmiņā, - diena, kad,
pienākot naktij, nevarēja atrast
īstos vārdus, lai pateiktu paldies
Dievam par piedzīvoto.
Liels prieks bija 14. augustā
naktī ienākt Aglonā. Šajā dienā
vesperu laikā mūsu grupas
šoferis
Artūrs
bildināja
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svētceļnieci Diānu. Tas bija
pārsteigums visiem. Pēc jāvārda
sekoja
prieka
asaras
un
apsveikumi.
Esot Dieva paspārnē, šīs bija
divas
lieliskas
nedēļas,
ar
atmiņām, kuras nekad nezudīs.
Novēlu katram izjust Dieva
klātbūtni
un
cilvēku
tuvākmīlestību ceļā pie Aglonas
Dievmātes!
Dzintars
***
Svētceļojumā devos pirmo reizi
un varu teikt, ka manā skatījumā
svētceļojums
bija
patiešām
brīnišķīgs. Ļoti patika ikdienas
Rožukronis, stundu dziesmas,
laudes, vesperes, kas veidoja tādu
satvaru vai pamatu dienas garumā.
Tāpat arī vērtīgas bija lekcijas, ko
bija sagatavojuši un mums lasīja
mūsu garīgie vadītāji. Kaut
sākumā biju mazliet bažīgs par to,
kā
izdosies
iejusties,
tad
svētceļojuma gaitā atklāju, ka
mūsu grupā ir patiešām mīļi, ļoti
draudzīgi un izpalīdzīgi Dieva
bērni un kontaktu varēja atrast
gandrīz ar ikvienu, neskatoties uz
gadu starpību. Un, protams, nevar
nepieminēt mūsu radio "Hallo, vai

mani kāds dzird?" jeb "Dvēseļu
izkopšanas radio" - nosaukumi
laika gaitā variējās :). Mūsu
radio balsis Inga un Maija ar
visu plašo draugu, viesu, palīgu
un atbalstītāju loku allaž
uzturēja mundru garu un labu
garastāvokli ikvienā klausītājā.
Tāpat jāpiebilst, ka svētceļojums
bija
patiešām
lieliski
noorganizēts. Tiešām sirsnīgs
paldies visiem, kas piedalījās
organizēšanā.
Ko lai vēl saku? - Ja arī miesai
bija jāpacieš sīkas neērtības, tad
ieguvums garam ir patiesi
neatsverams. Jā, nākamgad vēlos
doties atkal svētceļojumā ar savu
mīļo Alberta draudzi, ja tāda būs
Dieva griba :).
Cieņā un mīlestībā,
Andris
***
Svētceļojums uz Dievmātes
Debesīs uzņemšanas svētkiem
Aglonā man sākās 1. augustā no
Svētā Alberta Romas katoļu
baznīcas. Šis bija mans pirmais
svētceļojums.
Meitas Ievas iedrošināta es
somā ieliku: ūdens pudeli,
lietusmēteli,
svētceļnieka

rokasgrāmatiņu, rožukroni un ap
kaklu apsēju lakatiņu ar mūsu
grupas moto uzrakstu: “Ejiet un
māciet visas tautas...” (Mt 28, 19).
Mans nodoms, kādā gāju
svētceļojumā,
bija
lūgt
stiprinājumu, saticību, vienotību
un mīlestību savai ģimenei.
Dienas aizvadījām klausoties
Dieva vārdus, dziedot Stundu
dziesmas,
skaitot
Rožukroni,
klusumā, kā arī klausoties mūsu
tēva Krišjāņa un brāļa Jāņa
lekcijas.
Neatņemama mūsu ikdienas
sastāvdaļa bija: laudes, vesperes un
kompletorijs, kas man bija liels un
patīkams atklājums. Tas sagādāja
man ļoti patīkamas emocijas:
klausīties un arī pašai piedalīties,
lasot psalmos šīs vārsmas Dievam.
Esmu ticīga katoliete, tomēr
ikdienā man nesanāk pilnībā
izdzīvot ticīgu dzīvi, un es to
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apzinos.
Tādēļ
man
šis
svētceļojums šo divu nedēļu
garumā bija laiks, kad es domāju
tikai par Ceļu garīgā nozīmē un
par tām garīgajām lietām, kas
man ikdienā nav bijušas pirmajā
vietā.
Šajā
svētceļojumā
piedalījāmies daudz cilvēku. Visi
mēs
bijām
ar
dažādiem
raksturiem, tomēr šajās nedēļās
notika brīnums – apvienošanās uz
vienu mērķi – satikties un
pagodināt Dievmāti.
Varu droši apgalvot, ka
svētceļojums uz Aglonu nav tikai
ticības pārbaudījums vai arī
piedzīvojums
sevis
apliecināšanai, bet sapratu, ka
Svētceļojums ir manas ticības

apliecinājums Dievam.
Svētceļojums nebija man tikai
garīgs ceļojums, bet arī fizisks
pārbaudījums, gadījās arī pa
kādai tulznai.
Gājiens uz Aglonu bija labi
noorganizēts,
lai
mums,
svētceļniekiem, patiešām nebūtu
jādomā par ikdienas lietām –
mantas tiek aizvestas, ēdiens un
naktsmītnes
pa
ceļam
noorganizētas.
Svētceļojuma
laikā
es
nostiprināju savu garīgo dzīvi,
ieguvu jaunus draugus un guvu
izpratni par to, kas ir Baznīca un
kāda ir mana vieta tajā.
Un tās izjūtas, kas mani
pārņēma,
ieejot
Aglonas
Vissvētākās Jaunavas Marijas

Draudzes aktivitātes
Sv. Mise par pirms dzimšanas
mirušo bērnu ģimeņu dzimtas
ciltskoka
dziedināšanu
un
atbrīvošanu Tuvākais aizlūgums
– 16. oktobrī. plkst. 18:00.
*****
Aicinām uz kopīgu lūgšanu
visus, kas ilgstoši slimo - cieš no
fiziskām un garīgām sāpēm.
Lūgšana notiks š.g. 17. oktobrī
mūsu draudzē pēc vakara sv.
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Mises plkst. 18:00 Vissvētākajā
Altāra Sakramentā priekšā.
*****

Svētdienas skola bērniem
vecumā no 7 līdz 12 gadiem
latviešu un krievu valodā.
Satikšanās svētdienās plkst.
16:30. Tiek gaidīti arī bērni, kuri
turpina mācības, lai sagatavotos
Iestiprināšanas sakramentam.( 2
gads) Pieteikties pie skolotājas
Ņinas tālr.: 28315717 vai rakstot

uz e-pastu nina.skangale@inbox.lv.
*****
Labā Gana katehēzes bērniem
no 3 līdz 6 gadu vecumam.
Nodarbības sākies sestdienās,
plkst. 16:30. Informācija un
pieteikšanās: skolotāja Ilze tālr.:
29264652.
*****

Alfa

kurss

pieaugušajiem

sāksie
9.oktobrī, trešdien,
plkst.19:00 (bērni un krievu
valoda nav šķērslis). Nodarbības
notiks Sv. Alberta draudzes Alfa
kursu telpās. Vairāk informācijas
un
pieteikšanās
pa
tālruni
29506282 (Marina) vai rakstot
alfakursi@gmail.com

*****

Jauniešu Alfa kurss ir
atsācies!.
Katru ceturtdienu plkst. 19:00,
- Alfas telpās, 2. stāvā.
Viss sāksies, kā ierasts - ar
slavēšanu ģitāru un bungu
pavadījumā, ēšanu - šoreiz Alfa
komanda ir sarūpējusi ko
neikdienišķu... un turpināsies ar
lekciju un diskusiju!
Nepieciešamības gadījumā zvanīt:
+371 26368641 (Vincents).
Droši aicināti jebkura vecuma
jaunieši. Alfa komanda Tevi ar
nepacietību gaida!
Vairāk informācijasalbertadraudze.lv

Liturģiskais Kalendārs
2. oktobris, trešdiena – sv.
Sargeņģeļi, piemiņas diena.
4. oktobris, piektdiena – sv.
Francisks
no
Asīzes
(franciskāņu ordenim - lielie
svētki) Sv. Mises plkst. 8:00
un 18:00.
15.oktobris, otrdiena – sv.
Terēze no Avilas, jaunava
un
Baznīcas
doktore,
piemiņas diena.

18. oktobris, piektdiena – sv.
Evaņģēlists Lūkass, svētki.

Rožukroņa lūgšana
Oktobra mēnesī Rožukroni
mūsu
baznīcā
kopīgi
lūgsimies pēc vakara Sv.
Mises no pirmdienas līdz
piektdienai.

7

INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
Vissvētākā Sakramenta adorācija:

Baznīca atvērta:

Svētdienās:

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 –

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:

Svētās Mises:

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

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)

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.

Obligāti svinamajos Baznīcas
svētkos:
8:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā

Prāvests:

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

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 !
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