
   

 

 

2017. gada septembris * Nr. 89 

Slavēts Kristus! 

 
 Kā mēs to labi redzam, ir 

iesācies  skolas laiks un dau-

dziem arī darba laiks, bet mūsu 

draudzē sācies arī katehēžu un 

svētdienas skolas laiks. Šī drau-

dzes avīzīte ir rakstīta ar novē-

lošanos, tāpēc īsumā aicināšu uz 

tās lasīšanu, lai iepazītos ar noti-

kumiem, kuri bija  mūsu drau-

dzes dzīvē vasarā un notiku-

miem, kas mūs sagaida. Lasot 

mūsu draudzes ziņas mēs uzzi-

nāsim, kā tad gāja mūsu svētceļ-

niekiem. Šeit es vēlos pateikties 

mūsu Alfas kursa komandai, 

kas tik aktīvi ņēma dalību drau-
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dzes svētceļojuma uz Aglonu 

organizēšanā. Tāpat pateicos 

mūsu kapucīnu tēviem t. Staņis-

lavam un t. Vitoldam, un brālim 

Jānim, kuri aktīvi ņēma dalību 

svētceļojumā ar konferencēm un 

praktisku lietu organizēšanu. 

Jāpiebilst, ka brālis Jānis ir at-

griezies pie mums Latvijā, lai 

pēdējo kursu pabeigtu mūsu Rī-

gas Garīgajā Seminārā. Novē-

lam viņam un visiem teoloģijas 

studentiem, un tiem, kas vēl ti-

kai sāks pirmos soļus Dieva pa-

zīšanā, lai Svētai Gars ir tas, kas 

vada un apgaismo! 

 

Pr. Krišjānis  

Kas vislabāk dzīvina mūsu cerību? 

 Katra aicinājuma – vai 

tas būtu aicinājums uz laulību vai 

konsekrēto dzīvi vai priesterību – 

izejas punkts ir tikšanās ar Jēzu, 

kurš piepilda cilvēku ar prieku un 

dod tam jaunu cerību. Trešdienas, 

30. augusta, katehēzes mācībā pā-

vests pievērsās cerības saistībai ar 

sava aicinājuma atminēšanos. 

Jaunieti, ko tu meklē? Pēc kā ilgo-

jas tava sirds? – jautāja Svētais 

tēvs, uzrunājot jauniešus. Viņš at-

zina, ka katrs jaunietis savas sirds 

dziļumos ilgojas pēc piepildītas 

dzīves un laimes, un atgādināja, ka 

Dievs grib, lai mēs sekojam Vi-

ņam ar priecīgu un līksmu sirdi. 

Francisks aicināja neklausīt tos, kuri 

savā garā jau ir “novecojuši” un mē-

ģina jauniešos apslāpēt eiforiju un 

entuziasmu. 

Lai parādītu to, cik ļoti sava 

aicinājuma atsaukšana atmiņā palīdz 

dzīvināt cerību, pāvests pievērsās 

evaņģēlista Jāņa aprakstam par 

pirmo mācekļu paaicināšanu (sal. Jņ 

1, 37-39). Mācekļu atmiņā tik dziļi 

iespiedās pirmā satikšanās ar Jēzu, 

ka līdz pat savas dzīves beigām viņi 

atcerēsies šīs tikšanās laiku: “Bija 

apmēram desmitā stunda” (Jņ 1, 

39). Tas notika pie Jordānas, kur 
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Jānis Kristītājs kristīja 

ļaudis. Kad viņš pasaka 

“Lūk, Dieva Jērs”, viņa 

mācekļi dodas pakaļ Jē-

zum. Savukārt Jēzus, pa-

griezies un redzēdams vi-

ņus sekojam, uzdod izšķi-

rošu jautājumu: “Ko jūs 

meklējat?”. Šajā sakarā 

Francisks norādīja, ka evaņģēliji 

stāda priekšā Jēzu kā izcilu cilvē-

ka sirds pazinēju. Jēzus tai brīdī 

satika divus meklējošus jauniešus, 

kurus tirdīja veselīgs nemiers. Kas 

gan būtu jaunība, ja cilvēks neuz-

dotu jautājumu par dzīves jēgu? 

Jaunieši, kuri neko nemeklē, nav 

jaunieši. Viņi ir jau priekšlaicīgi 

novecojuši – sacīja Svētais tēvs. 

Pāvests paskaidroja, ka Jāņa un 

Andreja aicinājuma pamatā ir sa-

tikšanās ar Jēzu. Viņiem tas ir 

draudzības ar Jēzu sākums. Tas ir 

tik liels pārdzīvojums, ka tas iezī-

mē visu viņu dzīvi. Viņi paliek 

kopā ar Jēzu un kļūst par misionā-

riem. 

Kā varam atpazīt savu ai-

cinājumu? – turpinājumā jautāja 

Francisks. To var atpazīt dažādi, 

bet šī Evaņģēlija lappuse mums 

atklāj, ka pirmais rādītājs ir prieks 

par piedzīvoto satikšanos ar Jēzu. 

Katra īsta aicinājuma – aicināju-

ma uz laulību, klosterdzīvi, pries-

terību pamatā ir tikšanās ar Jēzu, 

kurš mūs piepilda ar prieku un 

dod jaunu cerību. Un Viņš ved 

mūs, tai skaitā, cauri pārbaudīju-

miem un grūtībām, uz aizvien 

pilnīgāku satikšanos un ļauj ie-

mantot prieka pilnību. 

Pāvests paskaidroja, ka 

Kungs nevēlas, lai mēs Viņam 

negribīgi sekojam. Viņš vēlas, lai, 

sekojot Viņam, mūsu sirdīs valda 

līksmība un prieks. Vai manā sirdī 

valda līksme? – aicināja Svētais 

tēvs klātesošos vispārējās audien-
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ces dalībniekus uzdot sev šo jau-

tājumu. Jēzus grib, lai Viņa seko-

tāji apzinātos, ka būšana kopā ar 

Viņu ir nebeidzamas laimes avots. 

Noskumis māceklis nav spējīgs 

evaņģelizēt pasauli. Nepietiek 

tikai runāt, bet ir svarīgi, lai mūsu 

acīs atmirdzētu patiess prieks. 

Mēs sastopam daudz tādu kristie-

šu, kuru acīs atmirdz ticības 

prieks. Tas ir iespējams tad, ja 

ticīgais ir nepārtraukti iemīlējies 

Jēzū. Bez šaubām, mēs saskara-

mies ar dažādiem dzīves pārbau-

dījumiem. Mēs piedzīvojam brī-

žus, kad esam spiesti iet uz priek-

šu neskatoties uz aukstumu, dažā-

diem pretvējiem un sarūgtināju-

miem. Tomēr mēs, kristieši, zi-

nām ceļu, kas ved pie šīs svētās 

uguns, kas reiz iedegās un deg uz 

mūžiem. 

Katehēzes noslēgumā Francisks 

mudināja neklausīt tos, kuri ir vī-

lušies un nelaimīgi; tos, kuri ir 

ciniski noskaņoti un mēģina ie-

galvot, ka nav vērts cerēt; tos, ku-

ri mēģina atņemt vēl tikko mosto-

šos entuziasmu, sakot, ka nav ta-

ču vērts upurēt visu savu dzīvi; 

tos, kuri ir garīgi novecojuši un 

cenšas apslāpēt jauniešu eiforiju. 

Tā vietā labāk griezties pie sirm-

galvjiem, kuru acīs joprojām 

mirdz cerības liesma. 

Svētais tēvs aicināja jaun-

iešus izkopt veselīgas “utopiskās” 

domas, ideālus, jo Dievs grib, lai 

mēs, stāvot “ar abām kājām” uz 

zemes, protam arī sapņot un sap-

ņojam kā Viņš sapņo un sapņojam 

līdz ar Viņu. Sapņot par citādāku 

pasauli. Ja, gadījumā, sapnis 

gaist, tad pie tā ir jāatgriežas, ar 

cerību atgriežoties pie sākumiem. 

Kristīgās dzīves dinamisms slēp-

jas tanī, ka mēs paturam prātā Jē-

zu – uzsvēra Svētais tēvs, atgādi-

not apustuļa Pāvila vārdus: Atmi-

nies Kungu Jēzu Kristu (sal. 2 

Tim 2 ,8). Atminēties Jēzu, at-

saukt atmiņā to mīlestības uguni, 

kas reiz iedegās un pateicoties 

kurai tikām cēlu ideālu un cerības 

piepildīti. “Nesīsim Kristus mīles-

tības liesmu cilvēcei, kurai ir tik 

ļoti vajadzīga patiesa laime un 

miers”, mudināja pāvests. 

J. Evertovskis / VR  
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Atskatoties uz svētceļojumu 

Rīga – Aglona 2017 

Rīga - Zilupe - Pasiene - Istra - 

Svariņi - Ezernieki - An-

drupene - Priežmale - Jaunag-

lona - Aglona  

Slavēts Jēzus Kristus!  

Sveiki,  mani mīļie svētceļojuma 

biedri - gan draudzes pārstāvji, 

gan zināmie un no jauna iepazī-

tie! Šogad, savā trešajā Svētceļo-

jumā devos kopā tieši ar jums! 

Svētceļojumā gāju, lai stiprinātu 

savu ticību, pieaugtu vienotībā ar 

citiem kristiešiem, mācītos paze-

mību caur kalpošanu. Atskatoties 

varu teikt, ka izjutu daudz mīles-

tības, Svētā Gara klātbūtni un 

Jaunavas Marijas aizbildniecību! 

Man izdevās savus lūgšanu nodo-

mus aiznest pie Dieva Mātes, kā 

arī es ļoti labi atpūtos! 

13.augusta, svētdienas Evaņģēlija 

fragments par to kā Sīmanis Pēte-

ris nobijās no lielā vēja un sāka 

grimt un Jēzus teica: 

,,Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies!” 

mani uzrunāja ļoti konkrēti. Fiziski 

šogad svētceļojums man likās vis-

vieglākais. Iespējams tāpēc, ka die-

nā gājām vidēji 15-19 km. Pateicība 

Dievam, ka mūs ceļā gandrīz visu 

laiku pavadīja saule, kura interesan-

tā kārtā paātrināja mūsu tempu. Šī 

gada svētceļojums bija īpašs ar to, 

ka to no Rīgas uzsākām ar vilcienu 

un ar kājām devāmies no Zilupes, 

izmetot loku gar Baltkrievijas robe-

žu līdz Aglonai. Šādu maršrutu mū-

su draudzes svētceļnieki gāja pirmo 
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reizi. Mani pārsteidza, ka zilo 

ezeru zemē Latgalē ir arī tik 

daudz pakalnu. Cilvēku un māju 

ārpus pilsētām bija diezgan maz, 

toties baznīcas bija vareni krāš-

ņas un lielākā daļa, kurās mēs 

bijām, bija palikušas neskartas 

no 18.gadsimta, ka Latgale bija 

poļu-lietuviešu pakļautībā. Ļoti 

priecājos par kultūrvēsturisko 

mantojumu, kas ir saglabājies 

šajā klusajā skaistajā pusē. 

8.augustā svinējām Svētā Domi-

nika piemiņas dienu. Uzzinājām 

ka tieši dominikā-

ņi Ludzas un Zi-

lupes apkārtnē 

cēluši pirmās baz-

nīcas un kloste-

rus. Turklāt mūsu 

ceļi svētceļojuma 

laikā vairākas rei-

zes savijās ar do-

minikāņu svētceļ-

nieku grupu. Ko-

pā svinējām Svē-

to Misi un arī da-

lījām vienu 

naktsmītni. Savus muzikālos ta-

lantus šogad mums atklāja vairāki 

svētceļnieki: gan mazie, gan lielie. 

Pirmo gadu mūsu eņģeļu radio 

pievienojās intervijas ar ilggadē-

jiem un jauniem svētceļojuma gru-

pas biedriem. Cerams, šī tradīcija 

saglabāsies arī nākamajos gados!  

Ja arī Tu vēlies doties Svētceļoju-

mā un ieviest jaunas tradīcijas,  

pievienojies, būsi mīļi gaidīts! 

 

Alise 

* * * 
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Šogad ir piepildījies mans sapnis 

– es devos svētceļojumā uz Aglo-

nu kājām.  

Pateicoties ļoti veiksmīgi sastādī-

tam svētceļojuma maršrutam bija 

iespēja apskatīt daudzus man līdz 

šim nezināmus Latgales nostūrus. 

Īpašu iespaidu atstāja Vecslabada 

ar tās autentisko arhitektūru un 

skaistām ainavām. Bija arī iespē-

ja pasveicināt kaimiņus - balt-

krievus.  

Gribētu izteikt īpašu paldies mū-

su grupas biedram Jānim A. un 

viņa radiniekiem Andrupenē. Par 

Andrupeni man bija īpašas gai-

das: es gribēju redzēt šo vietu, jo 

mans vectēvs kādu laiku bija vie-

tējās skolas direktors, bet Dievs 

un viesmīlīgi latgalieši mums 

sagādāja īpašu pārsteigumu: pirti 

un mielastu! Tas bija īpaši patī-

kami, jo mūsu ceļojuma maršrutā 

nebija paredzēta tāda greznība. 

Mana vislielākā pateicība mūsu 

grupas vadītājiem Andrim un 

Inesei, un par virtuvi atbildīga-

jām Marinai un Ingai M. Par ga-

rīgu vadību pateicība priesteriem 

Staņislavam un Vitoldam, kā arī 

brālim Jānim. Pateicība arī muzi-

kālai vadītājai Ingai Č. par viņas 

pacietību pret manām ģitārspēles 

dotībām. Pateicības manam sar-

geņģelim Sņežanai,  Eņģeļu pasta 

vadītājai Alisei, kā arī visiem gru-

pas locekļiem, ar kuriem es pava-

dīju šīs neaizmirstamās dienas! 

Šis svētceļojums man ļāva dziļāk 

izjust Dievmātes Debesīs uzņem-

šanas svētkus un pārskatīt vērtības 

savā dzīvē. Iesaku katram doties 

šādā svētceļojumā, jo jūs gūsiet 

nenovērtējamu pieredzi! 

Juris 

* * * 

Rīts. Bet jau karsti. Grants ceļš. 

Zilas debesis. Saule. Klusums.   

Un tikai svētceļnieku grupa.  

Un Alises dzidrā balss. Litānija. 

Augstie toņi.  

Un tu pārdzīvo: nodziedās, neno-

dziedās līdz galam ? - Nē. Viss ir 

labi!  

Melodija aizpilda tevi visu, pilnī-

gi un lido tālāk, augšā!  

Svētceļojums turpinās. Daba klau-
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sās.  

Karsti. Joprojām rīts. 

Alla 

* * * 

Šis bija mans sestais svētceļojums. 

Sākotnēji varētu šķist, ka kārtējais, 

bet tieši otrādāk – kā pirmais un 

vienīgais. Tiešām, es šogad sapra-

tu, ka nav tāda limita vai atskaites 

punkta, kad varētu pateikt – es ta-

ču zinu, kas ir svētceļojums, viss, 

pietiek iet! Katrs svētceļojums ir 

pilnīgi atšķirīgs, pat, ja maršruts ir 

līdzīgs vai grupā ir cilvēki, ar ku-

riem satiecies reizi gadā - tieši šajā 

ceļā. 

Svētceļojums ir tikai reizi gadā, tā 

ir (man pat gribētos teikt - eksklu-

zīva) iespēja izceļot no savas ik-

dienas, savas mājas sienām, kom-

forta zonas un no saviem paradu-

miem. Tas ir īpašs laiks, lai atjau-

notu attiecības ar Dievu, lai paska-

tītos uz sevi un savu dzīvi no cita 

skatu punkta. No punkta, kuram 

ikdienā „nav laika”.  

Man personīgi katrs svētceļojums ir 

iespēja atbildēt Jēzus vairākkārt 

izteiktajam aicinājumam: 

„Atgriezieties!”  

Signe 

* * * 

Skaistākais laiks ir piedzīvots, kāds 

sen nebija piedzīvots, iespējams 

nekad! Bija nepieciešamība pabūt 

ar Dievu un brāļiem, māsām Kristū. 

Par cik manas baznīcas ietvaros 

nav iespējas piedzīvot kopību, tad 

šīs bija arī kā dziedināšanas reko-

lekcijas. Lūgšanas, visa dienas kār-

tība bija tik pārdomāta, ka uzskatu 

tās bija lieliskas rekolekcijas. Bija 

iespēja padomāt par dzīvi un apdo-

māt dzīves turpmākos pagriezienus 

un izvēles. 

Ļoti pārsteidza Latgale! Uzskatu, 

ka neviens ceļojums uz kādām ze-

mēm pa tūristu takām neatsver Ce-

ļojumu caur Latgali, kad soli pie 

soļa mērojām brīnišķīgo maršru-

tu..., skaisto un izslavināto Zilo 

ezeru zemi. Paldies par iespēju ie-
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pazīt mūsu zemi Latviju. Pārstei-

dza Latgales sakoptība, kā arī 

baznīcas, kas iznira no nekurienes 

kā brīnišķīgas pērles, kurās bija 

arī iespēja svinēt Sv. Mises, patei-

coties mūsu fantastiskajam fran-

ciskāņu priesterītim tēvam Staņis-

lavam! 

Visu ceļu pavadīja pasargātības 

sajūta... Tik brīnišķīgi bija iziet no 

rīta ar dziesmu: ”Dievs ceļā mūs 

sauc!”. Šis bija mans pirmais 

svētceļojums, un es saprotu tagad 

tos katoļus, kas iet ik gadu! Kā 

dzīva liecība bija pazemīgais brā-

lis Ēriks, kurš iet jau 19 gadus, kā 

arī Marija. 

Mani fascinēja kopienas 

sajūta, brīnišķīgie cilvēki 

apkārt, iejutos kā vienā lie-

lā ģimenē, jutos pieņemta, 

kaut arī gāju pirmo reizi. 

Protams, kā jau ģimenē, 

gadās arī pārpratumi un 

pavisam mazas nesaskaņas, 

bet tas viss piederas pie 

lietas! Mani iedvesmoja 

daudzi cilvēki šajā grupā, kas gāja 

pazemības garā. Un..., protams, 

dziedāšana, stundu dziesmas...tik 

muzikāls piepildījums,…, arī baznī-

cās, pateicoties Ingai un Jurim. Brī-

nišķīgs un ar tādu kā harizmu pilns 

bija vadītājs Andris, mūsu fantastis-

kās pavārītes un saimnieks, un jāat-

zīst, ka mazliet palaidos slinkumā. 

Tas bija laiks Dievam, un viņi 

mums palīdzēja aizmirsties no ik-

dienas rūpēm par dienišķo maizi. 

Ak jā, un visas būšanas ar sargeņģe-

ļiem padarīja visu ceļojumu vēl no-

slēpumaināku. Savādi un noslēpu-

maini likās, ka ejot pa ceļiem, nere-
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dzējām traucamies mašīnas. Bija 

dienas, kad uz ceļa parādījās tikai 

mūsu busiņš. Tas vēl vairāk pa-

stiprināja sajūtu, ka esam tikai 

mēs uz skaistās Latgales skatu-

ves, uz kuras tika izdziedātas brī-

nišķīgās stundu dziesmas, eņģeļu 

pasts, arī Kristīnas intervijas... 

Konferences bija nenovērtējamas: 

gan tēva Staņislava, gan brāļa 

Jāņa mierīgā un plūstošā runa;  

ļoti pat franciskāniski. Paldies 

Jānim Lullem par maršiem, kuri 

izskanēja brīžos, kad šķita, ka 

saules tveice uzvarēs..., bet maršs 

īstajā brīdī ir nenovērtējams! 

Īpašs brīdis bija, ejot uz Bērzga-

les baznīcu, aus-

trumnieciski me-

ditatīvos ritmos... 

Tik noslēpumaini 

bija jāatklājas šai 

1751.gadā celtajai 

koka pērlei! 

Milzīga pateicība 

mūsu pazemīga-

jam kalpam tēvam Staņislavam, kurš 

bija gatavs uzklausīt mūs jebkurā 

brīdī un dot spēcinošus padomus! 

Paldies tēvam Vitoldam, kurš katru 

rītu un vakaru pazemīgi uzņēmās 

krāvēja darbu! Viss bija tik ļoti dzie-

dinoši! Paldies! 

Un tad - kopīga ieiešana Aglonā. 

Krustaceļš, slavēšana kriptā. Viss tik 

brīnišķīgi! Bija grūti atgriezties mā-

jās, jo daudz no piedzīvotā trūkst 

ikdienā. Paldies Inesei, paldies arī 

fotogrāfei Sandrai. Es jūs tiešām sa-

protu, ka ejat ik gadu! 

Paldies par brīnišķīgo iespēju izdzī-

vot šīs 10 dienas kopā ar jums! 

Nelda 
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Draudzes aktivitātes  

Liturģiskais kalendārs 

14. septembris, ceturtdiena – 

Svētā Krusta pagodināšana, 

svētki. Svētās Mises: plkst. 

8:00 un 18:00. 

21. septembris, ceturtdiena – sv. 

apustulis un evaņģēlists Ma-

tejs, svētki. Svētās Mises: 

plkst. 8:00 un 18:00. 

 

23. septembris, sestdiena – sv. Pio 

no Pjetrelčīnas, priesteris, pie-

miņas diena. Svētās Mises: 

plkst. 8:00 un 18:00 (svētdienas 

sv. Mise). 

29. septembris, piektdiena – sv. 

erceņģeļi Miķelis, Gabriēls un 

Rafaēls, svētki. Svētās Mises: 

plkst. 8:00 un 18:00. 

Svētdienas skola bērniem 

 

24 сентября начнётся Вос-

кресная школа для детей 

приступающих к первому 

причастию. 24 сентября после 

св. Мессы на русском языке 

(13:00) произойдёт запись и 

знакомство с детьми. Встре-

чаемся у входа в костёл.  

телефон 28315717 Нина 

 

*** 

24.septembrī plkst. 16:30 sāk-

sies Svētdienas skola 
bērniem no 7 gadu vecuma. Tik-

šanās notiks Alfa kursa telpās 

(Zemaišu iela 2). Bērnus apmā-

cām pēc RARZI Katehēzes centra 

apstiprinātām programmām. Ko-

pīgi gatavojamies Sakramentu 

(Pirmā Komūnija, Grēksūdze ) 

saņemšanai. 

Pirmajā nodarbībā jābūt arī vecā-

kiem!!! 

Turpmāk nodarbības svētdienās 

16:30 – 18:00. 

Noslēgumā - Sv. Mise! 

 

Lūgums bērnus pieteikt:  

tālr. 29555938 Zanda vai   

tālr. 26787734  Rita 

 vai e-pasts: rigru@inbox.lv 
 

 

*** 
 

 Katehēzes pieaugušajiem - 
gatavošanās sakramentiem.  

Otrdienās plkst. 19:00 Alfa kursu 

telpās. Informācija un pieteikša-

nās pie prāvesta  

t. Krišjāņa, tālr.: 26775679.  

data:image/gif;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIgAAAAhCAMAAAA1dxNGAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAABhQTFRFzc3NrKyscHBwkJCQTU1N5+fn////AQEBVlODcgAAAZlJREFUeNrsl9GWhCAIhkFB3/+NpxQR3fYYbnPOXtRN6ZR8Cv+vA+mfXPCCvCAvyAvyLAhkvQKuv8ac2TQ552iaxxhyt
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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  

 

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.  

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 


