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Slavēts Kristus!
Dārgi draudzes ticīgie! Ir sācies pirmais rudens mēnesis, uzsākts jaunais mācību gads un
darbs pēc vasaras brīvlaika. Ceru, ka esat saņēmuši spēkus
jaunu pienākumu priekšā. Mē-

neša pirmajā svētdienā
Baznīcas maģistērijs pāvests kopā ar bīskapiem pasludinās māti
Terēzi no Kalkutas par
Svēto. Domāju, ka daudziem šī svētā ir atgādinājums tam, ka patiesa
Mīlestība un žēlsirdības
darbi ir iespējami virs
zemes. Mīlestība, gudrība un sevis aizliegšanās
raksturo šīs pazemīgās
kalpones dzīvi. Dieva
bezgalīgā žēlsirdība ir
tik liela, ka grib kļūt redzama katram cilvēka pirmkārt nabagam, atstātam, slimam, kailam un vientuļam, tam, kura cieņa tikusi nolaupīta. Arī šodien cilvēkam ir
nepieciešama patiesa cieņa un
aicinājums. Nepieciešams ir atjaunot un parādīt tēva un mātes,
vīra, sievas, kā arī jauniešu un
bērnu cieņu un katra īpašo aici-

nājumu. To labi saprata svētā no
Kalkutas - māte Terēze. Un mēs
varam nojaust, ka nabaga, atstāta un vientuļa cilvēka atjaunotni
var dot tikai Dieva un tuvāko
savstarpējā
mīlestība.
To
pirmais parādīja Jēzus savā svētajā Evaņģēlijā attiecībās pret
nabagiem. Bet vai Viņš nebija
pārāk prasīgs ar attiecībām pret
sevi, kā lasām svētdienas evaņģēlijā: ,,Ja kāds nāk pie manis
un neienīst savu…, kā arī paša
sava dvēseli…”. Man liekas, ka
Jēzus Kristus ļoti labi apzinājās
savu lomu ticīga cilvēka dzīvē.
Tāpat Jēzus, būdams Dievs, zi-

nāja cilvēkus, viņu savstarpējās
attiecības un to, cik daudz ciešanu un vilšanos var dot pārspīlēta, nepareiza, uz sevi vērsta egoistiska pašmīlestība. Es tik lielā
mērā esmu pieķēries lietām, cilvēkiem un savu tuvāko spriedumiem, ka, liekas, dažubrīd Jēzum Kristum nav vietas manā
dzīvē, varbūt vienīgi svētdienas
dievkalpojuma laikā. Vai tā ir
vai nav? Vai kāds ir nācis uz
grēksūdzi ar šādu atziņu?
Lai Dieva mīlestība un žēlsirdības darbi mūs pavada šajā mēnesī!
pr. Krišjānis

Rīgas Sv. Alberta draudzes Neokatehumenālā
ceļa kopienas svētceļojums uz PJD Krakovā
un tikšanos ar Kiko Arguello.
Pirmās svētceļojuma dienas
lielākā daļa tika pavadīta pārbraucienā no Rīgas uz Varšavu. Vakarā mūs viesmīlīgi sagaidīja Varšavas Vissvētākās Jaunavas Marijas
Baznīcas Mātes (Domanievska)
draudzes brīvprātīgie, kuri mūs
paēdināja, izguldīja un uzņēmās
mums palīdzēt lielāko daļu no
svētceļojuma laika. Vakarā tāpat
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kopīgi tika nosvinēta Euharistija.
Otrajā dienā devāmies uz Liheņu – Svētās Dievmātes baziliku,
sanktuāriju. Tā ir lielākā Polijas bazilika, kas nesen uzcelta par tautas
ziedojumiem. Mariāņu tēvi, kas apsaimnieko baziliku, ļāva mūsu grupai tās telpās nosvinēt Euharistiju.
Stingri ierobežotajā laikā mums bija
iespēja ar liftu uzbraukt bazilikas

tornī, lai no augšas baudītu brīnišķīgos skatus
uz bazilikas teritoriju un tās apkārtni, apskatīt
baziliku un tās
teritoriju, redzēt
brīdi, kad tiek
atklāta svētglezna virs altāra.
Trešajā dienā ceļš veda uz
Plocku. Viesojāmies pie Svētās
Faustīnas klostermāsām, kas mūs
sagaidīja ar sālsmaizi. Kopīgi nosvinējām Svēto Misi, tikām gardi
pabaroti un padzirdīti. Tad sekoja
evaņģelizācija Plockas centrā, kur
tika sniegtas liecības par Dieva
darbību kopienas brāļu dzīvēs, ar
dziesmām un dejām slavēts mūsu
Radītājs.
Ceturtajā dienā sekoja brauciens uz Krakovu, iekārtošanās
telšu pilsētiņā (Tent City), Krakovas pievārtē, apzinātas piedāvātās
iespējas jaunajā mājvietā, kā arī
izbaudīta Euharistija zem klajas
debess kopā ar baltkrievu un poļu
brāļiem.
Piektā diena – ceļš uz tikša-

nās vietu ar pāvestu. Saplūstot
lielām svētceļnieku straumēm,
izbaudot milzīgos sastrēgumus,
lēno kustību, svētceļnieku dziesmu pavadībā, nokļuvām paredzētajā sektorā, kur sagaidījām vakara Vigīliju.
Sestā diena – Svētā Mise.
Ieklausījāmies pāvesta sprediķī
par muitnieka Zaheja trīs pārbaudījumiem, šķēršļiem, kuri tika
pārvarēti, lai varētu tikties ar Jēzu. Bijām ļoti priecīgi, ka katrs
laukumā esošais varēja pieņemt
Svēto Komūniju. Pēc Mises sekoja ilgs gaidīšanas laiks un ceļš uz
paredzēto guļvietu, kas pārvētās
lielā pārbaudījumā, jo tikām zem
divām ļoti spēcīgām lietusgāzēm.
Septītā diena. Tikšanās ar
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vienu no Neokatehumenālā ceļa
dibinātājiem
Kiko
Arguello
gandrīz tajā pašā vietā, blakus
esošajā pļavā, kur tika organizēta
tikšanās ar pāvestu. Tā ir kā tradīcija, organizēt jauniešu tikšanos
ar Kiko Arguello nākamajā dienā
pēc tikšanās ar pāvestu. Jauniešiem no Neokatehumenālā ceļa
tiek dota iespēja apvienot divus
pasākumus, pulcēties divas dienas
pēc kārtas, lai otrajā dienā varētu
pārdomāt paaicinājumus Baznīcā,
censtos izprast savu vietu un iespējas, sludinot evaņģēliju pasaulē. Puiši tiek aicināti atklāt sevī
aicinājumu uz priesterību vai iespēju kļūt par ceļojošajiem katehētiem. Meitenes tiek aicinātas
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atsaukties
uz
klostermāsu dzīvi, uz paaicinājumiem kalpot garīgajos semināros
vai palīdzēt misiju ģimenēm. Kā
pēdējās tiek uzrunātas ģimenes,
lai atklātu aicinājumu doties misijās uz citām zemēm sludināt
evaņģēliju, ar savu dzīves modeli
un piemēru uzrunāt apkārt dzīvojošos cilvēkus, atklājot saredzamā
realitātē Dievišķās mīlestības darbību viņu dzīvēs.
Astotajā dienā devāmies
atpakaļ uz Varšavu, tika dota neliela iespēja mazliet pastaigāt pa
pilsētu. Vakarā Euharistija kopā
ar mājiniekiem Domanievskā.
Devītā diena – ceļš mājup,
dalīšanās ar personisko pieredzi,
Dieva Vārdu, kas atklājies brauciena laikā. Ieklausoties Svēto
Rakstu lasījumos, dziedot dziesmas, dzirdot brāļu liecības un katehētu komentārus, ātri tika pavadīts laiks līdz mājām, kur katrs

svētceļnieks atgriezīsies ierastajā
dzīves ritmā, bet piepildīts ar jaunām atziņām, kas saņemtas svēt-

ceļojuma laikā.
Romualds Beļavskis

Atskatoties uz svētceļojumu
Rīga – Aglona 2016
... “Kungs dari mūs svētus
Patiesībā!”… Šie Vārdi caurvija
mūsu jaukās šī gada svētceļnieku
grupiņas ilgas, kuras katrā no
mums klusi sirdī reiz cer piepildīties! Lai varam uzlūkot Kungu arī
pēc svētceļojuma, ikdienas skrējienā, piepildīti ar saņemtajām
prieka žēlastībām!
Jā! Prieka žēlastības piedzīvojām ik dienas. Prieku! Caur
atvērtību, izpalīdzību, humoru
(kura netrūka) un dziesmotu noskaņu. Katru dienu skaistā ceļa
laikā, kuru mērojām soli pa solim
esot kopā, viens otram līdzās!
Tādi, kādi esam – dažādi, neatkārtojami, brīnišķīgi! Vienā lūgšanas garā un noskaņā nesām mūsu visu nodomus! Klusos un sirds
ilgām pildītos! Arī par visiem
mīļajiem, kuri lūdza aiznest Aglonas Dievmātei savus lūgumus
un klusās sirds ilgu nopūtas! Pār-

domu klusumā katru dienu uzlūkojām Debesu Tēvu caur dzirdēto
Evaņģēlija fragmentu. Ikviena svētceļnieka sirdī atskanēja prieka vārdi
"Un sirds man gavilē!", caurvijoties
ar kvēlu pateicības dziedājumu par
Kunga Mīlestību un žēlastībām:
“Dziedu, dziedu KUNGAM no
visas sirds!”
Ir jauki ik gadu izdzīvot
skaisto augusta mēneša laiku esot
ceļā uz Aglonas Dievmātes sanktuāriju kopā ar tiem, kurus Kungs ir
paredzējis no jauna - kā brīnišķu
dāvanu un iepriecinājumu! Un, ja
kāds no jauna man vaicātu: Kas ir
svētceļojums?, - es to noteikti izsacītu kā vēlējumu ar vārdiem: Svētceļojums ir katram pašam jāpiedzīvo! To ne izteikt, ne nodot! ... Vienkārši jāpiedzīvo!
Dieva mīlestības pārpilnu
žēlastības laiku vēlot, vēlreiz pamudinu un novēlu, lai katrs pats piedzī5

dzi. Un sev uzdevu jautājumu, ko

vo svētceļojumu uz Aglonu!
Inga
***
Sākoties vasarai katrā no
mums rodas prieks – gribas sajust no dārza atnestās smaržīgās
zemenes, ielīgot Jāņus un izbaudīt vasaras kulmināciju. Man tas
ir svētceļojums - augusta dzestrie
rīti, kristīga kopiena, miers un
prieka sajūta sevī.
Šogad devos otro reizi
svētceļojumā ar sv. Alberta drau6

es vēlos sagaidīt no šī svētceļojuma? Vēlējos atrast mieru, klusumu, kur varētu apdomāt savu dzīvi, savu nākotni, parunāt ar Dievu
un sajust spēku pieplūdumu tuvākajiem dzīves mēnešiem. Bet varu

teikt, ka es saņēmu daudz vairāk
par to, ko biju cerējusi sagaidīt. Tā
kā šogad gājām vienu nedēļu, ar
vilcienu braucām līdz Alotenei.
Un kad sākām slavēt Dievu vilcienā, tas lika ne tikai atvērties mūsu,

bet arī citu pasažieru sirdīm. Sa-

nei, jo mēs bijām ļoti saliedēti,

jūtot šo prieka garšu, sajūtot vēja

izpalīdzīgi viens pret otru, kas ļoti

maigo pieskārienu un dažas lietus

labi atspoguļojās mūsu slavēšanas

piles, kas spraucās ārā no atvērtā

un pielūgsmes vakarā, kad visi

vilciena loga, es izjutu lielu gan-

dziedot slavas dziesmas pagodi-

darījumu, ka esmu viena no

nājām Dievu. Kā parasti saka -

`Albertiem`, ka esmu tā, kura iz-

slavējot, mēs lūdzamies divkārt.

jūt lielo mīlestību, kas nāk no

Šis pielūgsmes vakars bija arī aiz-

mūsu Kunga. Ar mums ceļā gāja

lūgšanu vakars, kur es sajustu

t. Staņislavs un br. Jānis. Viņu

Svētā Gara pieskārienu.

abu konferencēs es atradu tik ļoti

Protams, paša svētceļoju-

gaidītas, jau no bērnības neatbil-

ma noslēguma posms - tikšanās ar

dētās atbildes uz jautājumiem, uz

Aglonas Dievmāti un sarunas ar

kuriem man neviens cits nespēja

Dievmāti, mani pilnībā pārliecina,

atbildēt, bet gan vienkārši lika

cik Dievmāte ir brīnišķīga, gādīga

pieņemt kā patiesību, neizskaid-

un dāvā savas žēlastības caur savu

rojot kāpēc.

Dēlu tiem, kas uz Viņu paļaujas.

Šis ceļš, kas ved mūs pie
Aglonas

Dievmātes,

nebija

viegls: ar lietainajām dienām,

Ir skaisti kavēties svētceļojumā vēl un vēl, saglabājot šīs

atmiņas sirds siltākajā stūrītī.

slapjām kājām, odu un dunduru

Laura

kodumiem, bet, pateicoties Kunlieliskajai grupai, tas

***
Šogad mans Svētceļojums

mani nepavisam neuztrauca. Šī

sākās 7.augustā un, kas neierasti,

gada grupu svētceļojumā es pielī-

vilciena vagonā. Dziedot slavas

dzinu tādai lielai kristiešu ģime-

dziesmas Dievam un Jaunavai

gam un
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Marijai, devāmies ceļā uz Aloteni,

ļāva mājās palikušajiem doties vir-

no kurienes uzsākām gājienu kā-

tuālajā

jām, lai citi svētceļnieki nerādītu

mums, un visiem, kurus sastapām

ar pirkstu, ka šmaucamies. Izlēmu

ceļā. Esmu ļoti pateicīga Dievam,

šo Svētceļojumu mērot, lai atjau-

ka aicināja mani iet šajā Svētceļo-

notu un stiprinātu savu ticību, kā

jumā, par dāvātajām žēlastībām un

arī, lai klausītos Dieva Vārdu un

pārbaudījumiem un satiktajiem cil-

lūgtos. Bet piedzīvoju arī to, kā

vēkiem. Un gribu novēlēt mums

Dieva mīlestība darbojas caur kat-

visiem, lai mūsu iekšējais Svētceļo-

ru cilvēku. Jau visu Svētceļojuma

jums nekad nebeigtos!

laiku, mēs ik pa laikam piedzīvojām Žēlastības lietu (kas ļoti atbilstīgi Žēlsirdības gadam) un Aglo-

Svētceļojumā

kopā

ar

Slava Dievam!
Alise

nā iegājām caur baltu lietus sienu,

***
Katru no mums reizēm pār-

dziedot: “Glory, Glory Hallelu-

ņem tās īpašās sajūtas, atceroties

jah!” Ļoti pateicos vadībai - gan

kādu konkrētu notikumu – vai tā ir

organizatoriskajai, gan garīgajai

vecmāmiņas pīrāgu garša, vai bēr-

un mediķiem, un pavāriem un sla-

nības pļavu smarža vai arī tas mir-

vētājiem, šoferiem un visiem cil-

klis, kad esi saticis sev īpašu cilvē-

vēkiem, kas mums piešķīra savas

ku. Tad gribas teikt Mātes Terēzes

naktsmājas, ziedoja pārtiku. Pal-

vārdiem : „Tur, kur ir mīlestība, ir

dies par pūlēm un saplānoto laiku,

Dievs”. Reiz par svētceļojumu

kas ļāva mums veltīt laiku lūgša-

esmu dzirdējusi viedokli: „Un tad

nām un Dieva slavēšanai. Paldies

es atbraucu te, un domāju – jā, šī ir

arī Jums, kas lūdzāties par mums,

tā īstā dzīve, dzīve, kurā var justies

mūsu grupai, Radio Marija, kas

patiesi laimīgs.” Doties svētceļoju-
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mā, nozīmē sajust Dieva klātbūtni

reizi un nezināju, kas mani sagaida.

ik dienas, un tas, savukārt, nozīmē

Jo tuvāk nāca pirmā svētceļojuma

katru dienu dzīvot mīlestībā. Tā-

diena, jo lielāks uztraukums bija,

pēc es ceru, ka šī gada svētceļo-

bet atnākot pirmajai svētceļojuma

jums ar Alberta draudzi, kas nebi-

dienai iestājās miers un pārliecība,

ja mans pirmais svētceļojums,

ka šis svētceļojums būs brīnišķīgs

nebūs arī pēdējais.

piedzīvojums, ko Dievs man ir de-

Paldies organizatoriem un sevišķi

vis. Svētceļojuma laikā Dievs mani

garīgajai vadībai par šo brīnišķīgo

saveda kopā ar cilvēkiem, kas man

iespēju būt vēl tuvāk Dievam.

deva enerģiju un „izslaucīja“ sma-

Kristīna

dzenes no liekā, parādīja, ka Dievs

***
Es svētceļojumā gāju pirmo

ir visu varens, žēlsirdīgs un Mīlestība. Deviņās svētceļojumā pavadīta-
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jās dienās es mācījos mīlēt Jēzu

orientētos.

un uzklausīt Viņu, pieņemt visu,

Kad mēs kopīgi raugāmies

ko Viņš dod un nekurnēt. Ieejot

vienā virzienā, no mums staro Mīles-

Aglonā, tas bija saviļņojošs pār-

tība. Es domāju, ka katrs sajutām šo

dzīvojums un skumjas reizē, jo

vienoto dvēseļu starojumu. Tas mūs

pienāca svētceļojuma pēdējā die-

darīja lielākus, stiprākus par sevi pa-

na.

šu.
Paldies visiem, kas man

Šā gada Svētceļojums uz Ag-

palīdzēja, atbalstīja, uzklausīja,

lonu ir noslēdzies. Esam laimīgi un

uzmundrināja, gatavoja ēst un

bagāti ar jaunu pieredzi, jaunu spēku

ārstēja. Svētceļojumā vēlos iet

un jaunām iespējām, kuras mums

atkārtoti un iesaku to darīt arī ci-

sniedz atvērtas Debesis.

tiem.

“Pārvarēdami kādus šķēršļus,
Ar cieņu, Sandra
***
Svētceļojums – nošķirts

laiks Dievam…

Ceļš, kurš nes

mūsu lūgšanas, nodomus, ilgas
un sapņus pretī Vienīgajam Glābējam un Pestītājam. Katru savu
soli dāvinājām savam Radītājam,
Dzimtenei, sev un tuvākajiem,
pieminot Svētos, kuri savu Ceļojumu uz šīs zemes jau beiguši.
Viņš mums nepieciešams, lai
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mēs meklējam mieru,” rakstījis Paskāls, “taču, kad tie pārvarēti, miers
kļūst neizturams.”
Mēs varam kļūt par kādas
idejas sargu, ja esam solidāri ar citiem. Mums katram sirdī ieslodzīts

JĒRIŅŠ, un mēs aizmirstam par piesmakušām kūtīm.
Paldies visiem, kas bijām
kopā!
Ar lielu cieņu un pateicību,
Frančeska

Draudzes aktivitātes
SVĒTDIENAS SKOLA bērniem sāksies š.g. 25. septembrī
latviešu plūsmai svētdienās plkst.
17:00, tikšanās baznīcā. Sandra,
tālr.: 27808795;
krievu plūsmai pēc sv. Mises
plkst. 13:00. Ņina, tel. 28315717.
*****
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА для
детей начнётся в этом году
25 сентября в воскресенье
после Св. Мессы в 13:00. Нина,
тел. 28315717

Sv. Mise par DVĒSEĻU DĀRZA
mirušo bērnu ģimenēm. Tuvākie
aizlūgumi – 21.septembrī plkst.
18:00.
*****

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 dziesmas Jēzus un
Marijas godam.

Liturģiskais kalendārs
8. septembris, ceturtdiena – 21. septembris, trešdiena – sv.
Vissv. Jaunavas Marijas
apustulis un evaņģēlists Madzimšana, svētki. Svētās
tejs, svētki. Svētās Mises: plkst.
Mises: plkst. 8:00 un 18:00.
8:00 un 18:00.
14. septembris, trešdiena – Svē- 23. septembris, piektdiena – sv.
tā Krusta pagodināšana,
Pio no Pjetrelčīnas, priesteris,
svētki. Svētās Mises: plkst.
piemiņas diena. Svētās Mises:
8:00 un 18:00.
plkst. 8:00 un 18:00.
17. septembris, sestdiena –Svētā 29. septembris, ceturtdiena – sv.
Franciska no Asīzes stigmu
erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un
saņemšanas diena, svētki.
Rafaēls, svētki. Svētās Mises:
Svētās Mises: plkst. 8:00 un
plkst. 8:00 un 18:00.
18:00 (svētdienas Sv. Mise).
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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, 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:
Adrese:
Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76
Draudzes mājas lapa:
www.albertadraudze.lv

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

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

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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