2018. gada jūlijs un augusts* Nr. 97

Slavēts Kristus!
Šogad vissvarīgākais notikums Baznīcas un ticīgo
dzīvē būs tikšanās ar Romas katoļu baznīcas galvu pāvestu
Francisku Aglonā vai tepat Rīgā, kādā no Viņa apmeklējuma vietām. Lai labāk saprastu mūsu Pāvesta teikto, jau tagad aicinu visus ticīgos sekot mūsu Svētā Tēva uzrunām,
lasot tās internetā, rakstītajos Pamudinājumos un Enciklikās.
Būtu labi, ja 24. septembrī, izmantojot brīvdienu no darba,
visa draudze varētu doties uz Aglonu, lai tiktos ar mūsu Baznīcas Ganītāju. Tāpēc aicinu laikā līdz 19. augustam reģistrēties uz Sv. Misi ar pāvestu Aglonā, aizpildot draudzē vai

sakristejā pieejamās anketas.
Šajā mēnesī būs arī izmaiņas mūsu brāļu kapucīnu
sastāvā šeit Alberta draudzē un Olaines katoļu draudzē. Mūsu draudzē un klosterī pievienosies t. Staņislavs Kovaļskis
(RGS garīgais tēvs) un t. Boguslavs Nendza, bet Olaines
Bezvainīgās Jaunavas Marijas draudzē par prāvestu kalpos
t. Mareks Pasiuts, vikārs būs t. Jāzeps Kornaševskis, bet
saimniecībā kalpos br. Jānis. Tāpat šeit rudenī vai ziemā gaidām palīgā vēl vienu tēvu no Polijas – t. Piotru. Atbalstīsim
brāļus un priesterus ar savām lūgšanām viņu jaunajā kalpojumā!
Tāpat aicinu visus aktīvi lūgt mūsu Kungu un Pestītāju
par to, lai no mūsu draudzes rastos jauni aicinājumi uz
priesterību un Dievam veltītu dzīvi. To pavēlējis ir pats Jēzus
Kristus ar līdzīgiem vārdiem: “Lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš
dotu strādniekus savā pļaujas laukā”.
Novēlu, lai šajā vasarā pats Kungs un Labais Gans
nestu jums ne tikai fizisko spirdzinājumu, bet dotu jums
jaunus gara spēkus savu pienākumu pildīšanai!
Pr. Krišjānis

Svarīgākie ticības tālāknodošanas elementi
- mīlestība un liecināšana
Ceturtdienas, 3. maija, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās ticības tālāknodošanas jautājumam. Kā notiek ticības tālāknodošana? Nodot tālāk ticību nenozīmē nodarboties ar prozelītismu –
uzsvēra Francisks.
Ar ticības tālāknodošanu nav tāpat kā, piemēram, ar fanu vākšanu un pierunāšanu, kuri būtu gatavi atbalstīt to vai citu futbola komandu vai kādu kultūras pasākumu – skaidroja Svētais tēvs. Nodot
tālāk ticību nozīmē ar mīlestību liecināt. Ticība nav tikai "Credo"
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skaitīšana. Ticība izpaužas šajā "Credo".
Nodot tālāk ticību nenozīmē sniegt informāciju, bet tas nozīmē "iesakņot sirdi" ticībā uz Jēzu Kristu. Lai būtu par kristieti nepietiek no galvas iemācīties katehismu vai dažas ticības patiesības.
Kristietim ir auglīgi jānodod savu ticību tālāk, kā to dara māte Baznīca, kura dzemdina bērnus ticībā. Kristieša lielākais izaicinājums
ir tieši auglīga saņemtās ticības tālāknodošana.
Ticības tālāknodošana notiek no paaudzes uz paaudzi mīlestības gaisotnē – ne vien ar vārdiem, bet arī ar glāstiem un maigumu. Pāvests norādīja, ka ļoti svarīgs ir dialekts. Bērni tiek mācīti
tieši vietējā valodā jeb dialektā, kurā ģimene runā savās mājās. Nododot tālāk ticību, lielu lomu spēlē ne vien vecmammas un mammas, bet arī aukles un mājkalpotājas – vai viņas būtu ārzemnieces,
vai vietējās sievietes. Tātad, pirmā svarīgā lieta ticības tālāknodošanā ir mīlestība un otrā lieta ir liecināšana.
Nodot tālāk ticību nenozīmē nodarboties ar prozelītismu,
kas ir pilnīgi cita lieta – atgādināja Francisks. Tas nenozīmē iet un
meklēt piekritējus savai komandai, klubam vai kultūras pasākumam. Ticības laukā prozelītisms neder. To labi pateica Benedikts
XVI: "Baznīca aug
nevis prozelītisma
rezultātā, bet gan
savas
pievilcības
dēļ". Ticība tiek nodota tālāk, pateicoties pievilcībai, tas
ir, liecināšanai.
Homīlijas
noslēgumā pāvests
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atgādināja, ka mēs esam aicināti apliecināt savu ticību savā ikdienas dzīvē. Tas mūs padara taisnīgus "Dieva priekšā", bet apkārtējos
tiek izraisīta ziņkāre. Otrs cilvēks, redzot mūs dzīvojam saskaņā ar
ticību, ieinteresējas jeb viņā rodas veselīga ziņkāre, ko, savukārt,
pārņem Svētais Gars un sāk darboties no iekšienes. Ja mūsu vārdi
saskan ar mūsu darbiem, tad otrā cilvēkā rodas jautājumi: Kāpēc
viņš tā dzīvo? Kas viņam liek tik nesavtīgi kalpot citu labā? Šī ziņkārība ir sēkla, par kuras augšanu rūpējas Svētais Gars. Nododot
tālāk ticību, mēs saņemam attaisnošanu un paveram iespēju citiem
būt attaisnotiem.
Jānis Evertovskis – Vatikāns
http://lv.radiovaticana.va/news

PIRMĀ SVĒTĀ KOMŪNIJA SVĒTDIENAS SKOLAS BĒRNIEM MŪSU
DRAUDZĒ - 27.05.2018
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Svētceļojums Rīga - Aglona 2018
Šogad svētceļojums uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas svētkiem Aglonā no Sv. Alberta baznīcas notiks no 4.15.augustam. Moto:
"Priecājieties un līksmojieties, jo jūsu alga ir liela debesīs!" (Mt 5,12a)
Pieteikšanās (un informācija) līdz 28.jūlijam pa tālruni 26160413
(Inese) vai, rakstot uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com.
Obligāta grupas tikšanās paredzēta sestdien, 28.jūlijā, plkst. 10.00
draudzes mājā.
Dalības maksa 60 eiro.
Nepilngadīgie (līdz 18 gadu vecumam) var doties ceļā tikai kopā ar
vecākiem vai pieaugušo aizbildni.
Dalībnieku maksimālais skaits - 50 cilvēki.
Svētceļojuma garīgie vadītāji - t. Staņislavs un br. Jānis
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Liturģiskais kalendārs
3. jūlijs, otr diena – Sv. apustulis Toms, svētki. Sv.
Mises: 8:00 un 18:00.
11. jūlijs, tr ešdiena – Sv. Benedikts, abats, Eiropas
aizbildnis, svētki. Sv.
Mises: 8:00 un 18:00.
22. jūlijs, svētdiena – Rīgas
Metropolijas
dievnamu
iesvētīšanas
gadadiena,
lieli svētki. Sv. Mises kā
svētdienās.

9. augusts, cetur tdiena – Sv. Terēze
Benedikta no Krusta, jaunava un
mocekle, Eiropas aizbildne, svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
10. augusts, piektdiena – Sv. Laurencijs, diakons un moceklis, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
14. augusts, otr diena – Sv. bīskaps
Meinards, Latvijas aizbildnis,
lieli svētki. Sv. Mises: 8:00 un
18:00.

25. jūlijs, tr ešdiena –Sv. apustulis Jēkabs, svētki. Sv.
Mises: 8:00 un 18:00.

15. augusts, tr ešdiena – Vissv. Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs,
Māras zemes Karaliene un Aizbildne, obligāti svinami lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un
18:00.

2. augusts, cetur tdiena – Porcjunkula, svētki un atlaidas ticīgajiem, kuri apmeklēs dievnamu, pieņemot Sv. Komūniju. Sv.
Mises: 8:00 un 18:00.

24. augusts, piektdiena – Sv. apustulis Bartolomejs, svētki. Sv.
Mises: 8:00 un 18:00.

6. augusts, pir mdiena – Kunga
Pārveidošanās, svētki. Sv.
Mises: 8:00 un 18:00.
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KAPUSVĒTKI RĪGAS SV. ALBERTA
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ
2017.GADĀ

30. jūnijā

plkst. 12:00

Piņķu kapos

plkst. 13:00

Mārupes kapos

plkst. 15:00

Jaunmārupes Mazcenu
kapos

plkst. 12:00

Pleskodāles kapos

plkst. 14:00

Ziepniekkalna kapos

sestdiena

7. jūlijā
sestdiena

28. jūlijā
sestdiena

28. jūlijā
sestdiena

5. augustā

plkst. 14:00

Ķekavas kapos

plkst. 14:00

Katlakalna kapos

svētdiena

26. augustā
svētdiena
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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

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 svinamo Baznīcas svētku dienās: slēgta.
Prāvests:
Krišjānis Dambergs OFMCap,
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com
tālr.: 2 677 56 79

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.

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
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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