
   

 

2015. gada janvāris/ februāris * Nr. 69  

Brāļi un māsas Kristū!  

 Arī šodien mums ir nepiecie-

šams kāds pamudinājums un atgā-

dinājums. Pāvests Francisks, vie-

sojoties Filipīnās, turienes kristie-

šiem atgādināja, ka viņi ir aicināti 

būt par ticības misionāriem savā 

valstī un visā Āzijas kontinentā. 

To pašu var teikt  ticīgajiem, kas 

dzīvo šeit, Latvijā, - lai viņi ir ticī-

bas liecinieki šeit un visā Eiropā. 

Veikt šo misiju traucē grēks, kas 

izkropļo cilvēka tēlu un iznīcina 

ģimeni.  

Tāpat filipīniešu ticīgajiem pāvests 

sacīja: ,,Bībele mums atgādina, ka 

vislielākais šķērslis Dieva plāna 

īstenošanā attiecībā uz mūsu dzīvi 

ir meli. Velns ir melu tēvs, kas sa-

vus slazdus bieži paslēpj aiz mūsu 

vēlmes būt „mūsdienīgiem”. Ļau-

nais gars kārdina mūs ar pārejo-

šu, īslaicīgu un seklu izpriecu 

skatiem. Izšķiežam savu naudu 

azartspēlēs un dzeršanā, noslēdza-

mies sevī, nepievēršot uzmanību 

tām lietām, kas ir būtiskas mūsu 

dzīvē, un aizmirstam, ka esam Die-
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Nevar mīlēt Jēzu, nemīlot Baznīcu!  

va pieņemtie bērni. Kungs 

mums māca, ka bērniem piemīt 

sava gudrība, kas nav šīs pasau-

les gudrība. Tāpēc Bērna Jēzus 

vēstījums ir tik nozīmīgs. [Šo 

vēsti mēs nesen piedzīvojām Viņa 

Dzimšanas svētkos un drīz pie-

dzīvosim arī Bērna Upurēšanas 

svētnīcā svētkos – 2. februārī] 

Tas uzrunā mūsu sirdis. Tas atgā-

dina par mūsu identitāti, par mū-

su aicinājumu.”  

Pāvests Francisks uzsvēra: „Tad, 

kad Jēzus ienāca šajā pasaulē, 

Viņa dzīvi apdraudēja korumpēts 

karalis. Jēzu vajadzēja sargāt. 

Viņam bija savs aizbildnis – svē-

tais Jāzeps. Viņam bija sava ģi-

mene, Svētā Ģimene no Nācare-

tes. Tādā veidā Viņš mums atgā-

dina pienākumu sargāt un rūpē-

ties par savām ģimenēm un to lielo 

ģimeni, kas ir Baznīca, Dieva tau-

ta. Šodien ģimeni jāsargā no viltī-

giem uzbrukumiem un program-

mām, kas ir pretrunā tam, ko uz-

skatām par patiesu un svētu, kas ir 

visskaistākais un dārgākais mūsu 

kultūrā. Evaņģēlijā Jēzus pieņem 

bērnus, tos apskauj un svētī. Arī 

mūsu pienākums ir sargāt, vadīt un 

uzmundrināt bērnus, audzinot tos 

par labiem sabiedrības pilsoņiem. 

Esam aicināti raudzīties uz katru 

bērnu kā dāvanu, kuru jāpieņem, 

jāmīl un jāsargā.” „Mums ir jārū-

pējas arī par jauniešiem, neļaujot, 

lai tiem tiktu nozagta cerība un vi-

ņi būtu spiesti dzīvot uz ielas”, sa-

cīja pāvests Francisks. 

To arī jums no sirds novēlu. 

t. Krišjānis 

  

 „Cik daudz nevainīgu cilvē-

ku, cik daudz bērnu cieš pasaulē! 

Kungs, dāvā mums savu mieru!” – 

Jaunā gada pirmās dienas rītā mik-
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roblogošanas vietnē „Twitter” 

ierakstīja pāvests Francisks. 

Kristus dzimšanas svētku oktā-

vas pēdējā un Jaunā gada pirma-

jā dienā katoļu Baznīca svin 

Dieva Mātes svētkus, un no 

1968. gada arī Pasaules Miera 

dienu. Ceturtdien, 1. janvārī, 

Svētā Pētera bazilikā pāvests 

vadīja dievkalpojumu. Tajā pie-

dalījās vairāki tūkstoši ticīgo. 

Klātesoši bija arī Vatikāna dip-

lomātisko misiju vadītāji un vi-

ņu ģimenes locekļi. Uzrunā 

Francisks skaidroja Elizabetes 

vārdus, ko viņa sacīja Marijai: 

„Tu esi svētīta starp sievietēm, 

un svēts ir tavas miesas auglis! 

Un no kurienes man tas, ka ma-

na Kunga māte nāk pie ma-

nis?” (Lk 1, 42-43) Šī svētība ir 

priesteriskās svētības turpinā-

jums, ko Dievs caur Mozu dāvā-

ja visai tautai. Dieva Mātes svēt-

ku liturģija mums atgādina, ka šī 

svētība pilnībā īstenojās Marijā. 

Neviena radītā būtne neredzēja 

Dieva sejas spožumu tā, kā to re-

dzēja Marija, kura Dieva Vārdam 

deva cilvēka seju, lai mēs to varētu 

kontemplēt, sacīja pāvests. Esam 

aicināti ne tikai kontemplēt Dieva 

seju, bet arī slavēt un pielūgt Viņu, 

kā to darīja gani, kuri atgriezās no 

Betlēmes ar pateicības dziesmām. 

Viņi redzēja Bērnu un Viņa māti. 

Bērns un māte ir kopā. Viņi ir kopā 

arī uz Kalvārijas kalna, jo Kristus 

un Viņa māte ir cieši vienoti, ne-

šķirami. 

  Marija ir dziļas ticības sievie-

te, kura savā sirdī un savā dzīvē 

ierādīja Dievam pirmo vietu. 
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„Grūti saprast Jēzu bez Viņa mā-

tes,” sprediķī uzsvēra pāvests. 

Viņš runāja arī par Kristus ciešo 

vienotību ar Baznīcu. Svētīgais 

Pāvils VI rakstīja, ka „nevar mīlēt 

Kristu, nemīlot Baznīcu, un nevar 

piederēt Kristum, paliekot ārpus 

Baznīcas.” Francisks skaidroja, 

ka Baznīca ir Dieva lielā ģimene. 

„Mūsu ticība nav abstrakta ideja 

vai kāda filozofija, bet dzīvas at-

tiecības ar Jēzu Kristu, Dieva Dē-

lu, kas tapa cilvēks, nomira un 

augšāmcēlās mūsu pestīšanas dēļ, 

un dzīvo mūsu vidū. Kur varam 

Viņu satikt?” jautāja pāvests. Jēzu 

satiksim Baznīcā, kas šodien sa-

ka: „Lūk, Dieva Jērs!” Viņu sa-

tiksim sakramentos, ko adminis-

trē Baznīca. Šajā Baznīcas darbī-

bā un misijā izpaužas tās mātišķī-

ba. Baznīca ir māte, kas rūpējas 

un sargā Jēzu un reizē priecīgi 

dāvā Viņu visiem labas gribas 

cilvēkiem. Viņš ir svētība katram 

cilvēkam un visai cilvēcei. Mūsu, 

kristiešu, pienākums ir izstarot šo 

svētību pasaulē. „Marija, Jēzus 

pirmā mācekle, svētceļojošās Baz-

nīcas paraugs, ir tā, kas atver Baz-

nīcas mātišķības ceļu un nemitīgi 

atbalsta tās misiju. Dieva Māte ir 

arī Baznīcas Māte, un caur Baz-

nīcu viņa ir visu cilvēku un visu 

tautu māte,” – sacīja pāvests. 

Vissvētākās Jaunavas 

Marijas, Dieva Mātes svētkus 

Baznīcas liturģijā 1931. gadā 

ieviesa pāvests Pijs XI, šādā 

veidā vēloties atzīmēt Efezas 

koncila (431.g.) 1500. gadskār-

tu, kurā Marija tika nosaukta 

par „Theotokos” – Dieva Māti. 

Sākumā Baznīca svētkus atzī-

mēja 11. oktobrī, bet pēc 1969. 

gadā notikušās liturģiskās re-

formas tos ierakstīja lielo, t.i., 

obligāto svētku sarakstā un pār-

nesa uz 1. janvāri. Šie svētki 

izsaka to ciešo saikni, kāda 
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Jau divus gadus Alberta 

baznīcā darbojas kustības ''Caritas'' 

biedri. Mūsu uzdevums, kā Jēzus 

ir vēlējies, ir veikt mīlestības un 

žēlsirdības darbus pret saviem 

līdzcilvēkiem. Pirmām kārtām da-

lām pārtiku un apģērbu tiem, kam 

tas visvairāk nepieciešams; ap-

meklējam mājās, atbalstām trūcī-

gās un problēmās nonākušās ģime-

nes un personas. Tas ir iespējams, 

pateicoties jūsu ziedotajai naudai, 

pārtikai un apģērbam. Tāpēc īpaša 

pateicība visiem ziedotājiem, arī 

tiem, kas veltīja savas lūgšanas. 

Šajā laikā ir notikušas vairākas no-

metnes cilvēkiem ar īpašām vaja-

dzībām. Domāju, dalībniekiem la-

bā atmiņā palikusi nometne Dzin-

taros, kur pabijām arī pie jūras. 

Kopš rudens gandrīz katru mēnesi 

draudzes namā notiek draudzes 

saiets, kurā cienastu un programmu 

Draudzes aktivitātes  

pastāv starp patiesību par Jēzus 

piedzimšanu un Marijas dieviš-

ķo mātišķību. 

  1968. gadā pāvests Pāvils 

VI ieviesa Pasaules Miera die-

nu, kas tiek atzīmēta jaunā gada 

pirmajā dienā. Šajā sakarā pā-

vests vērsās pie ticīgajiem ar 

īpašu vēstījumu. Šo tradīciju tur-

pināja Jānis Pāvils II un Benedikts 

XVI. Tagad to turpina arī Fran-

cisks. Šogad vēstījuma Pasaules 

Miera dienā temats: „Ne vairs 

vergi, bet brāļi.” 

S. Krivteža / VR 

Informācijas avots http://
lv.radiovaticana.va/news  

http://lv.radiovaticana.va/news
http://lv.radiovaticana.va/news
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gādā "Caritas.'' Jūs neesat bijis? 

Noteikti atnāciet! Parasti pirms 

pasākuma baznīcā uz ziņojumu 

dēļa ir informācija, kad tas gai-

dāms. 

Divreiz mēnesī pulcēja-

mies, lai apspriestu turpmākos dar-

bus un arī lai kopīgi lasītu Bībeli 

un lūgtos. Paldies tēvam Krišjā-

nim, kas šīs tikšanās dara garīgi 

bagātākas. 

Ceram arī tikt pie telpām, kur dar-

boties, dalīt pārtiku un drēbes, kā 

 

JĒZUS ADORĀCIJA 

Katru svētdienu mūsu draudzē 

notiek Vissvētākā Altāra Sakra-

menta adorācija pēc Sv. Mises 

plkst. 9:00 līdz 18:00. Aicinu uz 

klusu lūgšanu dienas laikā. Lai-

kā no plkst. 10.00 - 11.00 ir pare-

dzēts dziedāt Stundu dziesmiņas 

Dievmātes godam, lūgties 1 Ro-

žukroņa daļu un dziedāt dzies-

mas Jēzus un Marijas godam. 

arī pieņemt apmeklētājus, taču tur ir 

nepieciešams pamatīgs remonts. 

Ja vēlaties mums piebiedro-

ties un iemantot došanas prieku, vai 

arī, ja jums nepieciešama palīdzība, 

lūdzu aizpildiet anketu, kuru var at-

rast uz galdiņa pie grāmatu galda. 

Vai zvaniet mūsu vadītājai Ļenai, 

tel. 28803376. 

Lai top slavēts Jēzus Kristus! 

Jūsu ''Caritas'' 

 

Sv. Mise par DVĒSEĻU DĀRZA 

mirušo bērnu ģimenēm. Tuvākie 

aizlūgumi – 21. janvārī un 

18.februārī plkst. 18:00.  

 

 

Neokatehumenālais ceļš vadīs pie-

augušo un jauniešu katehizāciju 

mūsu draudzē PIRMDIENĀS un 

CETURTDIENĀS,  sākot no 26. 

janvāra plkst. 19:30 kancelejas 

draudzes ēkā. Sīkāka informācija pie 

prāvesta mob.: 26775679 vai Ser-

geja mob.: 29212806. 
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2.februāris, pirmdiena -– Kunga 

prezentācija, svētki. Sv. Mises 

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

sekrēto personu diena. Sveču svē-

tīšana. 
 

5.februāris, cetur tdiena – Sv. Aga-

te, jaunava un mocekle, piemi-

ņas diena – tiks svētīta maize un 

ūdens. Sv. Mises plkst. 8:00 un 

18:00. 
 

11.februāris, trešdiena – Vissv. 

Jaunava Marija - Lurdas Diev-

māte, piemiņas diena. Vispa-

saules slimnieku diena – svētība 

slimniekiem. Sv. Mises plkst. 

8:00 un 18:00. 
 

14.februāris, sestdiena -  sv. 

Cirils, mūks un Metodijs, bīs-

kaps, Eiropas aizbildnis, svētki. 

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

18.februāris, trešdiena - Pelnu 

trešdiena. Gavēnis un attur ība 

no gaļas ēdieniem. 

Liturģiskais KalendĀrs 

ALFA KURSS 

 

Ja meklē atbildi uz 

jautājumiem:  

Kāda ir dzīves 

jēga? Vai dzīve 

ir kas vairāk? 

tad aicinām Tevi uz 

Alfu. 

     Jauns, jau 17.Alfa kurss pieaugušajiem Sv.Alberta draudzē sākās jau 
21.janvārī, bet tam var vēl pievienoties. 

Kursi notiks Alfa kursu telpās: Liepājas ielā 38 (ieeja no Zemaišu ielas) 
trešdienu vakaros (10 nedēļu garumā) no pulksten 19:00 līdz 21:45. 

Dalība par ziedojumiem. Priekšzināšanām nav nozīmes. 
Gaidām katru! Bērni un krievu valoda nav šķērslis. 

Nāc un iesaisties! Pievienoties var līdz 3.nodarbībai (4.februārī). 
     Informāciju un liecības par iepriekšējiem kursiem var skatīties  

http://www.albertadraudze.lv.  
Pieteikties var elektroniski - alfakursi@gmail.com  vai  

zvanot Marinai pa tālruni 29506282 

http://www.albertadraudze.lv/
http://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3Aalfakursi@gmail.com
https://mail.inbox.lv/assets/mail/img/spacer.gif
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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  

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 

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 !  


