
   

 

 

2016. gada  jūlijs un augusts* Nr. 80  

 Slavēts Kristus! 

Ievads vasarai. 

 Kungs, mūsu visu Radī-

tājs un visa skaistā Autors ir 
devis vasaru. Kāpēc viņš to dā-

vā?  Varam pajautāt šo jautājumu 

paši sev. Vai, lai mēs spētu prie-

cāties par Viņa radības skaistu-

mu, par saules doto iedegumu, 

jūras plašumu, gubu mākoņu ba-

gātību, mežiem, upēm un ezeriem  

- vēl cilvēka rokām neskarto da-

bu? Jā, tiešām priecāties par to 

visu.  Vēl vairāk - priecāties par 

cilvēku, kuram tas viss ir pa-

kļauts. Kas ir cilvēks, ka Tu viņu 

piemini, Kungs un cilvēka dēls, 

ka tu viņu atceries (Salīdzini 8. 

psalmu)? Bet, kas tad kristietim ir vasara? Doties ceļā!  Vasarā dau-

dzi dosimies atvaļinājumā, smeļot sev spēkus nākamajiem darbiem, bet 

būs arī tādi, kas atpūtīsies svētceļojumā, lai iegūtu jaunus spēkus un ie-

rosmes savas ticības dzīvei. Pirmkārt, kristieša vasara ir izceļot no savas 

pierastās vides, pārvarot šķēršļus, barjeras, kalnus  un ielejas, lai nonāktu 

laimīgā galapunktā - sastapšanās galapunktā. Otrkārt, viņš to nedara 

viens, pat ja izceļo viens, tad tomēr, lai sastaptos ar citu cilvēku un Die-

vu, kas noslēpumā viņu pavada. Treškārt, kristieša vasara nav garlaiko-

šanās, jo Dievs nekad negarlaikojas.  Lūk, Kristū Dievs rada visu jaunu! 

Un vēl ir daudzi citi punkti, kurus varētu pieminēt, kas ir un nav kristieša 

vasara, bet tam nepietiktu vietas un jūs varētu sākt garlaikoties. Parasti, 
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ja cilvēks negrib garlaikoties, viņš izdomā sev dažādus izklaides veidus 

vai arī tos pieņem gatavus kā piedāvātu preci  - tā pasīvi atpūšoties. Bet 

mūsu Dievs ir arī pārsteigumu Dievs. Lai šajā vasarā tavs Dievs ir labu 

pārsteigumu Dievs! 

Novēlu jums labu atpūtu šajā vasarā. 

Draudzes prāvests Krišjānis  

Pa Svētā Franciska pēdām Baznīcu naktī  

Rīgas Sv. Alberta baznīcā 

 Ar baznīcas zvanu skaņām 

un Svēto Misi iesākās Baznīcu 

nakts pasākumi Rīgas Sv. Alberta 

Romas katoļu baznīcā. Pēc Mises 

tēvs Aldis iepazīstināja interesen-

tus ar baznīcu. Plašajā stāstījumā 

tika atklāta tās rašanās vēsture, 

parādīti visi altāri un centrālās 

statujas, kā arī katram tika dota 

iespēja izteikt savu versiju par to, 

cik eņģeļu sejiņu var atrast baznī-

cā. Ļoti interesants izvērtās gā-

jiens uz kora telpu balkonā, lai 

apskatītu ērģeles, un galapunktā 

radās iespēja ne tikai apskatīt baz-

nīcu no augšēja skatupunkta, iejū-

toties koristu vietā, bet arī dzirdēt 

ērģeļu skaņas un redzēt ērģelnie-

ku darbībā.  

 Klostermāsa Ņina bija saga-

tavojusi uzskatāmos materiālus 

par ikonu gleznošanas tradīcijām. 

Daudzie klausītāji varēja iepazī-

ties ar krāsu uzklāšanas tehniku, 

dažādiem simboliem, kas tiek iz-

mantoti ikonu glezniecībā, centrā-

lo domu, kas tiek ietverta katrā 

darbā. Uzklausot šo stāstījumu, ra-

dās izpratne, ka katra ikona nes savu 

kristīgo vēsti, kas radusies caur lūg-

šanām un autora iedvesmu ikonas 

tapšanas procesā. Turpat līdzās, 

draudzes māja kļuva par vietu, kur 

baudīt sadraudzības tēju, uzkožot 

kādu gardu cepumiņu. Pie ieejas tika 

kurta sadraudzības uguns, uz kuras 

varēja cept saldos zefīriņus. 

 Tā kā laikapstākļi spieda mek-
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lēt pajumti, visas pārējās aktivitā-

tes norisinājās baznīcas telpās. Uz 

lielā ekrāna varēja vērot vi-

deomateriālus un fotogrāfijas par 

notikumiem draudzē, pasākumiem 

baznīcā, draudzes kustību un ko-

pienu ikdienā. Tiem, kuri iesaistī-

jās orientēšanās spēlē ”Sameklē 

Svētā Franciska dārgumus”, tika 

dota iespēja iepazīties ar franciskā-

ņu ordeņa dibinātāja dzīvesstāstu. 

Sekojot viņa piemēram, izliktajām 

norādēm, kā arī pielietojot atjautī-

bu, bija iespējams iet pa Sv. Fran-

ciska pēdām un, atrodot sešus kon-

trolpunktus noteiktā secībā, nonākt 

līdz vietai, kur glabājas dārgumi, 

saņemot balvu par savām neatlai-

dīgajām pūlēm. 

 Ar katehēzi par Dieva žēlsir-

dību un piedošanas nozīmi cilvēku 

dzīvē uzstājās Sergejs no Neokate-

humenālā Ceļa kopienas.  Viņš 

deva liecību par savām attiecībām 

ar Dievu dzīves garumā un aicinā-

ja izprast, ka visi cilvēki ir orientē-

ti domāt tikai par sevi, bet 

Jēzus aicina uz kaut ko 

pavisam citu – mīlēt savu 

tuvāko kā sevi pašu, kaut 

arī šis tuvākais tev var 

nepatikt. Šādi mīlēt var 

tikai, ticot Dieva mīlestī-

bai.   

  Noslēdzošo vakara 

daļu bija sagatavojuši 

jaunieši no draudzes, caur 

dziesmām un lūgšanām 

slavējot Dievu. Gan adorācija 

Vissvētākā Sakramenta priekšā, 

gan mūzika un dziesmu vārdi ie-

veda pasākuma dalībniekus apce-

res stāvoklī, meklējot vienotību ar 

Dievu. Baznīcu nakts Sv. Alberta 

baznīcā pagāja ātri un ikkatram 

dalībniekam bija iespēja atrast 

kaut ko sev tīkamu, kaut ko, kas 

sasilda sirdi un dvēseli. 

 

Romualds Beļavskis        

 

 *** 

 Šī gada 10. jūnijā jau trešo 

reizi pēc kārtas norisinājās kultū-

ras pasākums ar nosaukumu " 

Baznīcu nakts".  Šogad tajā pie-

dalījās nu jau 190 draudzes visā 

Latvijā. 

 Arī mūsu Svētā Alberta Ro-

mas katoļu baznīca, atskanot baz-

nīcas zvaniem, ar Svēto Misi 

pulksten sešos vēra savas durvis 
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visiem apmeklētajiem, piedāvā-

jot plašu un daudzpusīgu 

programmu.  Spītējot drēgnajam 

un lietainajam laikam, jāsaka, ka 

interesentu netrūka visa vakara 

garumā - kā lielu, tā mazu. Ik-

viens varēja atrast sev ko saisto-

šu - izstaigāt baznīcu, klausoties  

priestera tēva Alda stāstījumā, 

apmeklēt ikonogrāfijas nodarbī-

bu pie māsas Ņinas vai, izskanot 

garīgās mūzikas koncertam,  no-

klausīties draudzes apvienības 

"Neokatehumenālais ceļš" pār-

stāvja Sergeja Saprikina lekciju 

par piedošanu, tās nozīmīgumu 

ikviena dzīvē. Radošu dzirksti un 

ne mazums prieka sniedza pasā-

kuma daļa, kas bija veltīta bērnu 

aktivitātēm. Tika meklēti dārgu-

mi, skaitīti eņģeli un eņģelīši visā 

plašajā baznīcas ēkā, kas, sprie-

žot pēc bērnu atstāstiem, esot 

bijis īpaši aizrautīgi. Kā nu ne, ja 

pēc labi pastrādāta darba par to 

tiek vēl dāvaniņa.  Pēc intelektuā-

lām nodarbēm un staigāšanas lieti 

noderēja malks karstas 

"Sadraudzības tējas"  un kāds kā-

rums jautrā kompānijā apmaino-

ties ar iespaidiem par redzēto. Va-

kara izskaņā sekoja slavēšana un 

lūgšanas līdz pat pusnaktij. 

 Šogad pasākuma programmā 

tika iekļauti divi ekumēniski vie-

nojoši elementi - vienlaicīgi visos 

dievnamos  atskanēja zvanu ska-

ņas pulksten sešos, pasākumam 

sākoties, kā arī otrs, jo īpaši aiz-

kustinošs mirklis, - kopīga Tēvrei-

zes lūgšana pulksten deviņos.   

 Paldies visiem organizētā-

jiem un atbalstītājiem, jo īpaši 

draudzes jauniešiem par ieintere-

sētību un paveikto kopumā. 

 Cerēsim, ka šī skaistā tradī-

cija turpināsies arī citus gadus un 

augs plašumā.  Gaidīsim. 

Inga  (Alfa kurss) 
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19. Alfas kurss 

liecības 

 Alfas kursā ir lieliska ie-

spēja iepazīties ar Dievu un Bī-

beli, bet man tas bija daudz vai-

rāk. Alfas kursā es iepazinu 

daudz atsaucīgu, jauku cilvēku, 

kuri nebaidījās sniegt savus pa-

domus un nākt palīgā grūtībās. 

Katras trešdienas vakarā mani 

sagaidīja labi pagatavota maltīte 

un jauka kompānija, ar kuru 

vakariņojot bija prieks. Pēc tās 

sekoja kristīgo grāmatu prezen-

tācija, un mani kā grāmatu cie-

nītāju tas vienmēr aizrāva, un, 

kas man patika vēl vairāk, katru 

reizi mēs dziedājām slavēšanas 

dziesmas un starp tām arī ie-

spraucās jubilāru apsveikšana. 

Lekcijas - tās bija savdabīgas, 

kā arī cita ar citu nesalīdzinā-

mas, jo katru reizi bija citādāka 

tēma un, kas mani visvai-

rāk iespaidoja,  katru reizi 

bija stāstītājs no citas vie-

tas un dalījās ar saviem 

iespaidiem, asociācijām. 

Es uzskatu, ka ir labi, ka 

bija dažādi runātāji, jo 

katrs varēja pastāstīt par 

savu pieredzi, kas palīdzē-

ja asociēt ar manējo. Kad 

lekcija bija beigusies, mēs 

pārvietojāmies uz otru tel-

pu, kurā mēs diskutējām 

par lekcijas tēmu un ārpus tās. Man 

vienmēr patika klausīties, kā mani 

Alfas biedri bija sapratuši tēmu, jo 

katram ir savs iespaids un redzējums. 

Kopumā Alfas kurss ir mainījis manu 

redzējumu par Dievu, Jēzu, pasauli, jo 

pa šīm dienām es Viņus iepazinu tu-

vāk. 

      

    Marta 

 

 Būdams Caritas biedrs, palīdzē-

ju organizēt Alfas kursu senioriem. 

Tad arī iepazinos ar Alfas komandu, 

kura bija atbildīga par pasākumu nori-

si. Kad sākās Alfas kurss jauniešiem 

un pieaugušajiem, Marina aicināja arī 

mani pievienoties komandai. Iepazinu 

lieliskus cilvēkus. Jau no pirmajām 

nodarbībām sapratu, ka Alfa ir, lai 

interesanti pateiktu būtiskāko par Die-
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vu (cik nu iespējams), ticību un 

Baznīcu, lai veidotu savstarpē-

jas attiecības. Ir labi redzēt 

priesteri ne tikai Misē, kur viņš 

var šķist tāls un nereti runā me-

tāliskā balsī, bet redzēt arī tuv-

plānā. Izrādās, viņš ir tāds pats 

cilvēks kā visi, prot jokot un 

pasmaidīt. 

Uzaicinātie lektori bija patie-

šām jauki. Es priecājos, ka iepa-

zinu viņus un Alfas cilvēkus. 

Rudenī Alberta baznīcā būs jau 20. 

Alfa. Iesaku jums atnākt. Pat ja 
nepaliksiet, jūs būsiet soli priekšā 

tam, kas nedara neko.   

    Andris 

Liturģiskais kalendārs 

11. jūlijs, pirmdiena – Sv. Be-

nedikts, abats, Eiropas 
aizbildnis, svētki. Sv. Mises: 8:00 

un 18:00. 

Svētceļojums Rīga – Aglona 2016 
  

 Svētceļojums uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemša-
nas svētkiem Aglonā no Sv. Alberta baznīcas notiks no 7.-

15.augustam. 

Moto: "Kungs, dari mūs svētus patiesībā." (sal. Jāņa 17, 17) 

Pieteikšanās līdz 31.jūlijam pa tālruni 26160413 (Inese) vai, rakstot 
uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com. 

Nepilngadīgie var doties ceļā tikai kopā ar pieaugušo - kādu no ve-
cākiem. 
Jaunieši 16-17 gadu vecumā var doties ceļā, obligāti uzrādot ie-
sniegumu par to, ka jums vecāki atļauj doties ceļā bez pieaugušā 
uzraudzības! 
Obligāta grupas tikšanās paredzēta 5.augustā, 
plkst.19.00 draudzes mājā. Dalības maksa 45 euro. Dalībnieku 
maksimālais skaits - 50 cilvēki. 

tel:26160413
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3aejiet.maciet%40gmail.com
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23. jūlijs, sestdiena – Sv. Brigi-

ta, mūķene, Eiropas aiz-

bildne, svētki. Sv. Mises: 

8:00 un 18:00 (svētdienas 

sv. Mise). 

 24. jūlijs, svētdiena – Rīgas 

Metropolijas dievnamu ie-

svētīšanas gadadiena, lieli 

svētki. Sv. Mises kā svētdie-

nās. 

25. jūlijs, pirmdiena –Sv. apus-

tulis Jēkabs, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

2. augusts, otrdiena – Porcjun-

kula, svētki un atlaidas ticī-

gajiem, kuri apmeklēs diev-

namu, pieņemot Sv. Ko-

mūniju. Sv. Mises: 8:00 un 

18:00. 

6. augusts, piektdiena – Kunga 

Pārveidošanās, svētki.  

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

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. Lauren-

cijs, diakons un moceklis, svēt-

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

14. augusts, svētdiena – Sv. bīskaps 

Meinards, Latvijas aizbildnis, 

lieli svētki. Sv. Mises kā svētdie-

nās. 

15. augusts, pirmdiena – Vissv. Jau-

navas Marijas uzņemšana Debe-

sīs, Māras zemes Karaliene un 

Aizbildne, obligāti svinami lieli 

svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 

18:00. 

24. augusts, trešdiena – Sv. apustu-

lis Bartolomejs, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. 

KAPUSVĒTKI  RĪGAS SV. ALBERTA 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ 

2016.GADĀ 

23. jūlijs, 

sestdiena 

plkst. 13.00 Pleskodāles kapos 

  

23. jūlijs, 

sestdiena 

plkst. 15.00 Ziepniekkalna kapos 

21. augusts, 

svētdiena 

plkst. 15.00   Ķekavas kapos 

28. augusts, 

svētdiena 

plkst. 15.00   Katlakalna kapos 

  

  



8  

 

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 


