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Dārgie brāļi un māsas!
Mēs sākam jaunu garīgo ceļojumu visa gada garumā – jauno liturģisko gadu. To ievadīs
Adventa un Ziemassvētku
laiks. Pirmā Adventa svētdiena mūs mudinās būt gataviem
uz Cilvēka Dēla - Kristus otrreizējo atnākšanu. Otrajā Adventa svētdienā mūsu ceļojumam pievienosies sv. Jānis

Kristītājs, kurš gatavoja
cilvēkus uz Kristus
pirmo atnākšanu. Viņš
atgādinās par Dāvanu,
ko mums ir atnesis Jēzus, – Svēto Garu. Gatavojoties dāvanu dāvināšanai un vēlējumu
teikšanai Ziemassvētkos, neaizmirsīsim par
šo tik lielo Dāvanu.
Trešā Adventa svētdiena būs prieka
–
„gaudete” svētdiena. Tā
mūs aicinās priecāties
par to, ka esam Debesu valstībā. 17. decembrī sāksies otrais posms Adventa laikā –
tiešā gatavošanās Kristus
Dzimšanas svētkiem.
Visā Adventa laikā mūs pavadīs Vissvētākās Jaunavas Marijas klātbūtne, vispirms ikdienas rīta Sv. Misēs Viņas
godam – Rorātmisēs, un tad

īpaši lielajos svētkos Viņas
Bezvainīgās Ieņemšanas godam 8. decembrī. Visbeidzot
kopā ar Dievmāti Mariju varēsim sekot visiem ar Jēzus
piedzimšanu saistītajiem notikumiem Ziemassvētku laikā
un pagodināt Viņu Dieva Mātes lielajos svētkos 1. janvārī.
Kristus Dzimšanas svētku
Ganiņu Sv. Misē izskanēs
vārdi: „Es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm.” (Lk 2, 10) Kristus nāk
pasaulē priekš visiem cilvēkiem. To apstiprina apustuļa

Pāvila vārdi: „Ir parādījusies
Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.” (Tit
2, 11) Bērna Jēzus rokas ir atplestas ikvienam un neviens
nav izslēgts no Viņa mīlestības. Šo patiesību mēs īpaši
pieminēsim 6. janvārī, kad
svinēsim Triju Ķēniņu apmeklēšanas svētkus. Lai, dzīvojot
līdzi Baznīcas liturģijai, mūsu
sirdis plašāk atveras ikvienam
cilvēkam, neizslēdzot nevienu!
t. Aldis

Advents – priecīgas gaidīšanas laiks
Advents ir īpašs laiks
kristiešiem. Tas ir priecīgas gaidīšanas laiks uz Jēzus atnākšanu. Vārds advents ir cēlies no
latīņu valodas vārda “adventus”,
kas nozīmē atnākšanu. Gaidām
uz Kristus atnākšanu vajadzētu
mūsos vairot prieku, jo tās ir
gaidas uz Jēzus Bērna atnākšanu. Tādēļ Advents ir ne tik
daudz gandarīšanas laiks, cik
dievbijīgas un priecīgas gaidīša2

nas laiks.
Pirmais Adventa laika
posms ietver laiku no pirmās
Adventa svētdienas līdz 16. decembrim, kad tiek lasīti Bībeles
teksti, kuri runā par otrreizējo
Pestītāja atnākšanu pasaules beigās un tādi, kuri sagatavo uz tikšanos ar Kristu - Tiesnesi. Otrais
Adventa laika posms, no 17. līdz
24. decembrim, ir tiešais sagatavošanās laiks Ziemassvētkiem.

Rorātes ir Svētās Mises,
kuras ikdienā tiek celebrētas
(dažkārt pirms ausmas), Jaunavas Marijas godam. Šis nosaukums nāk no dziesmas vārdiem: “Rorate caeli desuper” –
“Debess noraso jel Taisno”.
Pestītājs šeit ir pielīdzināts rasai.
Rorātes ir gaidas kopā ar
Vissvētāko Jaunavu Mariju uz
Kunga atnākšanu. Viņa ir vislabākais paraugs Adventa izdzīvošanai. Pēdējo lietu piemiņa,
modrība papildus izceļ nakts
laiku; aizdegtas lampas var nozīmēt gudro jaunavu lampas
gaidot uz līgavaini (Mt 25,113).
Tādēļ pašlaik Rorātes
bieži tiek celebrētas arī krēslas
stundā.
Advents
atgādina
mums, ka visa mūsu dzīve ir
gaidīšana. Mēs vienmēr uz kaut
ko tiecamies. Cilvēks, kurš
dzīvē vairs ne uz ko negaida, ir
nelaimīgs. Mūsu dzīve kļūst
skaista tādēļ, ka ir gaidīšana, ir
tieksme uz kaut ko, gaidīšana

uz Kādu, gaidīšana uz Kristu, kas
nāk. Šo gaidīšanu ticīgie visizteiktāk pauž Rorātmisē. Bērni nes
aizdegtas laternas. Bez tā visa
baznīcā atrodas arī vēl citi Adventa laika simboli.
Rorātes svece
Balta svece, kas izrotāta ar
baltu vai zilu lenti, kura tiek aizdegta Rorātmises laikā. Tā simbolizē Jaunavu Mariju, kura līdzīgi kā rītausma, kas apsteidz
saullēktu, atnāca pirms Jēzus.
Adventa vainags
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Tā ir vācu tautas tradīcija. Vainagā tiek iestiprinātas
četras sveces. Visa ģimene svētdienas vakarā sanāk kopā uz
kopīgu lūgšanu, lai aizdegtu nākošo sveci kā simbolu gaidīšanai un gatavībai uz Jēzus atnākšanu. Adventa vainagam ir bagāta simbolika: gaisma, zaļums
un aplis, kuri apzīmē kopienu,
kura mīlestībā un priekā gaida
uz Kunga atnākšanu. Kristus
Dzimšanas vigīlijā četras degošas sveces apzīmē Jēzus, kas ir
pasaules gaisma, atnākšanu.
Adventa laternas
Bērni uz Rorātmisi nes
laternas, lai izgaismotu decem-

bra nakts tumsu. Šī skaistā simbolika atgādina mums par nepieciešamību veikt labos darbus, kas
varētu izkliedēt grēka tumsu mūsu dvēselē, parādīt ceļu Kristum
uz mūsu sirdīm, lai tad, kad
skaisti izrotātā svētnīcā atradīsies
vieta Betlēmes silītei, vienlaicīgi
mūsu sirdī atrastos vieta mazajam Jēzus Bērnam.
Lai šī gada Advents kļūst
par auglīgu laiku, meklējot Kristu liturģijā, lūgšanā, Dieva Vārdā, sakramentos, ikdienas dzīvē
un otrā cilvēkā.
http://www.zagorzany.diecezja.tarnow.pl/
no poļu valodas tulkoja m. Marika

Lai iepazītu Jēzu, nepietiek tikai ar katehisma
studijām
Lai labi iepazītu Jēzu, ir
vajadzīga lūgšana, adorācija un
ir jāatzīst sevi par grēcinieku –
sacīja pāvests ceturtdienas, 20.
oktobra, rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš uzsvēra, ka nepietiek tikai ar katehisma studijām,
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lai izprastu Kristus noslēpumu
visos tā dziļumos.
Balstoties uz lasījumu no
vēstules efeziešiem, kurā sv. Pāvils runā par Kristus noslēpuma
lielumu un lūdzas, lai Svētais
Gars liek viņos nostiprināties

iekšējam cilvēkam (sal. Ef 3, 14
-21), Francisks jautāja, kā varam iepazīt Kristu. Kā varam
iepazīt Kristus mīlestību, kas
pārsniedz jebkādu saprašanu?
„Kristus ir klātesošs
Evaņģēlijā, un lasot Evaņģēliju,
mēs iepazīstam Kristu”, skaidroja pāvests. „Mēs visi to darām
– vismaz, aizejot uz Misi, dzirdam Evaņģēliju. Kristu iepazīstam, studējot katehismu, jo tas
mums māca, kas ir Kristus. Tomēr ar to nepietiek. Lai mēs
spētu saprast, kas ir ‘platums,
garums, augstums un dziļums’,
un pazītu Jēzu Kristu, mums jāseko Pāvila piemēram un vispirms ir jāieiet lūgšanas kontekstā, nostājoties uz ceļiem: ‘Tēvs,
sūti pār mani savu Garu, lai es
pazītu Jēzu Kristu’”.

Turpinot homīliju, pāvests paskaidroja, ka, lai labi
iepazītu Kristu, ir vajadzīga lūgšana un adorācija. Sv. Pāvils ne
vien lūdzas, bet arī pielūdz Kungu. Lai iepazītu Jēzu, mums jāatvēl laiks klusai adorācijai.
Svētais tēvs atzina, ka tieši
adorācijas lūgšana ir tā, ko ticīgie mazāk pazīst un piekopj. Taču tā ir ļoti svarīga. Mums ir
vērts „zaudēt laiku” Kunga noslēpuma priekšā. Kā trešo nosacījumu pāvests minēja sevis atzīšanu par grēcinieku. Lai pazītu
Kristu, mums ir jāapzinās, ka
esam grēcinieki.
J. Evertovskis / VR
http://lv.radiovaticana.va/
news/2016/10/20/

Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija
Rīgas Sv. Alberta draudzē
Ar pacilātu noskaņojumu
un baltu sniega paklāju Rīgas Sv.
Alberta draudzē tika sagaidīti
draudzes aizbildņa Alberta Lielā
svētki. 13. novembrī šos svētkus ar

draudzi svinēja arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Uzrunājot klātesošos, arhibīskaps aicināja sekot baznīcas aizbildņa piemēram, kurš dzīves centrā bija
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nostādījis Dievu, un no tā harmoniski izrietēja visi pārējie notikumi un sasniegumi viņa dzīvē.
Tāpat Z. Stankevičs uzsvēra nepieciešamību, kā to darīja arī sv.
Alberts, apgūt zināšanas, lai spētu konkurēt darba tirgū un nestu
kristīgo vēsti jebkurā darba kolektīvā. Viņš norādīja, ka tepat
netālu atrodas Rīgas Katoļu ģimnāzija, kur bērni var mācīties,
apvienojot ticību un prātu. Pieaugušajiem viņš ieteica nebaidīties
studēt Rīgas Augstākajā reliģijas
zinātņu institūtā. Puišus arhibīskaps aicināja uz Rīgas Garīgo
semināru. Noslēgumā arhibīskaps runāja par attiecībām starp
jauno un veco. Piemēram, jaunās
laicīgās zināšanas un vecās
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Evaņģēlijā balstītās zināšanas, kas
kopā var virzīt cilvēci uz patiesi nozīmīgiem atklājumiem. Arhibīskaps
salīdzināja vecās
Sv. Alberta draudzes tradīcijas un
jaunās vēsmas, kas
ienāca līdz ar Neokatehumenālā ceļa kopienu. Z. Stankevičs akcentēja, ka ir vajadzīga
gudrība un izšķiršanas spēja, lai atpazītu, kas nāk Dieva Gara iedvesmots,
lai veidotu ticības augsni mūsdienu
sabiedrībā. Pēc homīlijas vairāki cilvēki pieņēma Iestiprināšanas sakramentu, bet Svētās Mises noslēgumā
draudzes, kopienu un kustību pārstāvji pateicās arhibīskapam par vizīti, stiprinājumu un atbalstu. Arhibīskaps priecājās par līdzsvaroto draudzes sastāvu, kurā bija pārstāvētas
visas vecuma grupas, un izteica atzinību prāvestam par auglīgo darbu un
atbalstu dažādām aktivitātēm viņam
uzticētajā draudzē.
Teksts un foto: Romualds
Beļavskis

Liturģiskais Kalendārs
27. novembris, svētdiena – Adventa I svētdiena. Sākas jaunais liturģiskais gads.
30. novembris, tr ešdiena – sv.
apustulis Andrejs, svētki. Sv.
Mises plkst. 8:00 un 18:00.
8.decembris, cetur tdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas
Bezvainīgā Ieņemšana, lieli
svētki. Sv. Mises notiek
plkst.: 8:00, 11:00 un 18:00.
Adventa laikā darbdienās un
sestdienās Svētā Mise plkst. 8:00
tiek celebrēta kā Rorātmise Dievmātes godam.

Adventa svētdienās pie
draudzes grāmatu galda
vai darbdienās draudzes
sakristejā var iegādāties
oblātes Ziemassvētku
vigīlijai mājās.

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 10.00-11.00 ir paredzēts dziedāt Stundu dziesmiņas Dievmātes godam, Rožukroņa I daļa un
dziesmas Jēzus un Marijas godam.
*****
Sv.Mise par DVĒSEĻU DĀRZA
mirušo bērnu ģimenēm. Tuvākais aizlūgums – 21.decembrī
plkst. 18:00.
Baznīca atvērta:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās: 7:00 – 9:00 un 16:30 –
18:45; un piektdienās: 7:00 – 9:00
un 16:30 – 19:00;
svētdienās: 6:30 – 19:00;
obligāti svinamo Baznīcas svētku
dienās: 7:00 – 12:30 un 16:30 –
19:00.
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
Prāvests:

Krišjānis Dambergs OFMCap
tālr.: 2 677 56 79
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com
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Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētku laikā
Rīgas sv. Alberta Romas katoļu baznīcā
2016./ 2017.gadā
24.decembris, sestdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētku
Vigīlijas Sv. Mise – 1800
un ,,Ganiņu,, sv. Mise 23 00
25.decembris, svētdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas
lielie svētki.
Sv. Mises: 800 (poļu val.), 900, 1100, 1300 (krievu val.), 1800
26.decembris, pirmdiena – Sv. Stefana, pirmmocekļa svētki.
Svētās Mises: 800, 1100, 1800
27.decembris, otrdiena – Sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa svētki
(sv. Jāņa godam, vīna un sulu svētīšana)
Svētās Mises: 800 un 1800
28.decembris, trešdiena - Sv. Nevainīgo Bērniņu, mocekļu svētki.
Svētās Mises: 800 un 1800
30.decembris, piektdiena - Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jāzepa svētki.
Svētās Mises: 800 un 1800
31.decembris, sestdiena – Svētās Mises: 800
un pateicības Svētā - 1800
01.janvāris, svētdiena - Vissvētākās Jaunavas Marijas,
Dieva Mātes lielie svētki.
Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 1300(krievu val.),1800
06.janvāris, piektdiena – Kunga Epifānija, (Trīs Ķēniņu apmeklējums)
lieli svētki.
Svētās Mises: 800, 1100, 1800
08.janvāris, svētdiena – Kunga kristīšana.
Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 1300 (krievu val.), 1800
Draudzes kontaktinformācija:
Adrese: Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002
Draudzes kancelejas mob.: 2 707 46 76
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