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Miers Jums!

2. decembra svētdienā Baznīca uzsāks Adventa laiku, kurš mūs sagatavos
Kristus Piedzimšanas svētkiem. Šis nepilnais mēnesis ļaus iedziļināties Iemiesošanās noslēpumā, notikumā, kurā
“Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp
mums” (Jņ 1,14), vai arī, kā to var pieredzēt cilvēks savā dzīvē: Dievs, vairs neklusē, bet iziet man pretī, lai tiktos ar
mani. Adventa laiks dod mums iespēju
iet pretī Tam, Kurš nāk pie mums. Dievs
Bībelē ir tas, kurš nemitīgi iziet mums
pretī, “izlejas” mūsu dēļ un piedalās mūsu vēsturē, vēlas sarunāties ar mums ar
vārdiem un pestīšanas vēstures notikumiem.
Pirmie vārdi, ar kuriem mūs Adventa
laikā uzrunā Vārda liturģija, ir no pravieša Jeremija grāmatas: “Redzi, nāk dienas” - saka Kungs - “un es pildīšu
labo vārdu...”, bet pēdējie vārdi 24. decembra rīta nāk no Lūkasa Evaņģēlija, kuros Zaharijs, atguvis runas spējas, slavēja Kungu: “...lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā, un vadītu mūsu soļus miera ceļā.”
Adventa laika pirmie un pēdējie lasījumu vārdi ļoti dziļi savienojas kopā, tā it kā tas būtu viens teikums, kurš sasaucas ar cilvēku ilgām pēc tā,
lai “mēs droši varētu saņemt kā dāvanu visu, ko tagad ticībā ceram un
gaidām.” (I Adventa prefācja). Cilvēks pieredz sevi un pasauli ļoti fragmentāri un aizmigloti, un tas apgrūtina izprast dažnedažādos notikumus
un dzīvi šajā pasaulē. Kungs nāk, lai ne tikai mierinātu mūs, bet atjaunotu zaudēto Dieva bērna dzīvi.
Cilvēki noteikti vēlas sadzirdēt savās dzīvēs labus vārdus, pārstāt

dzīvot ēnā un iegūt mieru. Jēzus Kristus, Dieva Vārda, ienākšana pasaulē
piepilda šīs cilvēku ilgas. Jēzus Kristus neienāk pasaulē, lai cilvēkus
“nobombardētu” ar vārdiem, bet vēlas ar viņiem uzsākt personiskas attiecības, dialogu, lai vestu viņus pie Debesu Tēva. Kādam pat var likties, ka
Jēzus Kristus, Dzīvais Vārds, ir tikai Dzīvais Klusums, jo Viņa vārdi nesasniedz manas dzīves tumsu; mana nakts ir pārāk nospiedoša. Esam aicināti Viņu gaidīt, neuzlikt Viņam savus noteikumus un ierašanās nosacījumus, bet būt atvērtiem uz Kunga iniciatīvu, arī uz klusumu. Tieši
Kunga Piedzimšanas svētku Vigilijas Misē pirmie Svēto Rakstu vārdi ir
no pravieša Isaja grāmatas un mums parāda, ka Kungs nemitējas mūs
uzrunāt un meklēt veidus, kā piekļūt mūsu samezglotajai dzīvei: “Es neklusēšu… un nerimšos...” Kungs ļoti radošos veidos vēlas ienākt mūsu
dzīvēs, un Kunga Piedzimšanas svētki ir īpašs laiks, lai saņemtu tuvības
žēlastību.
Svarīgi priekš sevis ir vārdu “advents” tulkot, pat savā ziņā izvairīties no tā un lietot tikai tulkojumus atnākšana, ierašanās. Jāmēģina iesaistīt šo vārdu savā lūgšanā, pārdomās par savu ticību un nākotni, lai
uzrunātu Kungu kā nākošo, klauvējošo pie durvīm (Mk 13, 29; Atkl 3,
20). Baznīca Adventa laikā aicina mūs iedziļināties katrā svētdienā un
ievērot, ka šim laikam ir divi aspekti: Kunga otrreizējā atnākšana un
Kunga Piedzimšanas svētku žēlastība. Adventa laika liturģija ir tieša un
nepārprotama, tā mūs necenšas apburt ar piemīlīgiem Ziemassvētku motīviem, bet tieši pretēji, runā par katastrofām un atgriešanos no grēkiem.
Katastrofa, ko piedzīvo pasaule, ir neticība, un viscaur Bībelē tas tiek
uzsvērts, ka neticība nepaliek tikai cilvēka iekšienē, tā izlaužas ārā un
ietekmē pasauli. Neuzticība grauj pasauli, un Kungs ieradās, lai atjaunotu savu radību.
Baznīcas tradīcija iesaka šajā laikā atzīt savu garīgo nabadzību
un atvērties uz Kungu, un tāpēc mums ir nepieciešama Jēzus palīdzība.
Esam aicināti lūgt Kungu, lai Viņš piedzimst mūsu sirdīs, lai augtu un
dzīvotu tur ar savām žēlastībām, sagatavojot savu sirdi ar labiem darbiem un ar Svētās Komūnijas pieņemšanu (skat. Katoļu Dzeive, Nr.22
(01.12.1928). Kungs Jēzus piedzima Betlēmē, kas senebreju valodā nozīmē “maizes nams”. Jēzus pats sevi nosauca par “dzīvības maizi” (Jņ 6,
35.48), kuru mēs saņemam kā ticības maizi, Euharistiju. Lai atvērtos uz
Kunga Piedzimšanas noslēpumu, ir plaši jāatver un jāveido sava sirds.
Tāda ir Baznīcas un svēto pārliecība cauri gadsimtiem. Tas ir arī svarīgi,
lai svētku izpratne nebūtu sekla un virspusēja. Svētais Francisks no Asīzes par šo sirds noslēpumu reiz rakstīja: “Mēs esam mātes, kad nesam
Viņu mūsu sirdī un miesā caur dievišķo mīlestību un caur tīru un labu
sirdsapziņu; mēs Viņu dzemdinām caur svētiem darbiem”.
br. Jānis
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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
gaidīšanas 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
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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 25,1-13).
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
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 decembra 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
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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

Diakona svētības saņēmis kapucīnu brālis Jānis Savickis
3. novembrī kapucīnu brālis Jānis Savickis OFMCap Svētās Mises
laikā Rīgas Svētā Alberta baznīcā saņēma diakona svētības. Dievkalpojumā, kuru celebrēja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs,
piedalījās ne tikai brāļi no Rīgas un Olaines kopienas, brāļi priesterībā un
ticīgā tauta, bet arī Mazāko brāļu kapucīnu ordeņa pārstāvji no Varšavas
provinces.
Runājot par diakona kalpojumu, Z. Stankevičs uzsvēra, ka
“diakoniem ļoti labi būtu iesaistīties žēlsirdības darbos. Mums konkrēti
šobrīd attīstās “Caritas” darbība. Tā ir joma, kurā diakons īpašā veidā ir
aicināts.” Tālākajā uzrunā arhibīskaps norādīja, ka “mūsdienās Eiropas
kultūra dodas cauri dekristianizācijas procesam. No kultūras pakāpeniski
tiek stumts laukā viss,
kas saistās ar Evaņģēliju
un kristīgajām vērtībām.
Bet tava misija un aicinājums kā garīdzniekam ir
sludināt Kristu, kurš ir
nomiris par mūsu grēkiem un augšāmcēlies,
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un Viņa vārdā mums tiek dota grēku piedošana un jauna dzīvība. Un cilvēks nevar būt laimīgs citādi vien, kā atverot savu sirdi dzīvā Dieva klātbūtnei. Ja viņš nepiepildās ar Svēto Garu, tad viņā vienmēr būs kaut kāda
neapmierinātība un tukšums, kuru viņš mēģinās aizpildīt ar kaut ko citu.
Garīdznieka uzdevums ir ar pilnu jaudu Svētā Gara spēkā sludināt pasaulei, kur ir īstais piepildījums, kā var atrast patieso laimi. Tas, kurš ir izvēlējies svētuma ceļu, jau šīs zemes laikā sāk piedalīties debesu svētlaimē,
lai arī vēl nepilnīgā veidā, neskatoties uz neveiksmēm un pārbaudījumiem.”
Homīlijas noslēgumā arhibīskaps aicināja brāli Jāni izvēlēties
“savos pamatuzstādījumos sludināt Jēzu Kristu, kurš ir miris un augšāmcēlies par mūsu grēkiem, dāvā mums jaunu dzīvību Svētajā Garā. Un to
darīt neslēpjoties, nebaidoties, ka par tevi smiesies. Darīt to laikā un nelaikā, kā saka svētais Pāvils. Mūsdienu pasaulē vislielākais deficīts ir

drosmīga Evaņģēlija sludināšana. Tajā ir vajadzīgi Svētā Gara svaidīti
Evaņģēlija sludinātāji. Šodien tu tiec tam īpašā veidā pilnvarots un Svētā
Gara svaidīts.”
Svētās Mises noslēgumā
arhibīskaps sirsnīgi pateicās par
Mazāko brāļu kapucīnu kopienas klātbūtni Latvijā un izteica
cerību, ka pēc īsa laika diakons
Jānis tiks iesvētīts arī par priesteri.
Sveicam diakonu Jāni un
vēlam

visas

nepieciešamās

Svētā Gara žēlastības aicinājuma ceļā un Dieva Vārda sludināšanā!
LRKB IC; Foto: Romualds Beļavskis
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Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētku laikā
Rīgas sv. Alberta Romas katoļu baznīcā
2018./ 2019.gadā

24.decembris, pirmdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus Dzimšanas
svētku Vigīlijas Sv. Mise – 1800 , Ganiņu Mise -2300
25.decembris, otrdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus Dzimšanas lielie svētki.
Svētās Mises: 800 (poļu val.), 900, 1100, 1300, 1800
26.decembris, trešdiena – Sv. Stefana, pirmmocekļa svētki.
Svētās Mises: 800, 1100, 1800
27.decembris, ceturtdiena - Sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa svētki
(sv. Jāņa godam, vīna un sulu svētīšana)
Svētās Mises: 800 un 1800
28.decembris, piektdiena – Sv. Nevainīgo Bērniņu, mocekļu svētki.

Svētās Mises: 800, 1800
30.decembris, svētdiena - Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jāzepa
svētki. Svētās Mises: 800 (poļu val.), 900, 1100, 1300,
1800 - Ģimenes Svētā Mise - svētība bērniem
31.decembris, pirmdiena - Svētās Mises: 800
un Pateicības Svētā Mise vecā gada noslēgumā - 800
1.janvāris, otrdiena - Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes

lielie svētki.
Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 1300, 1800
6.janvāris, svētdiena – Kunga Epifānija, lieli svētki.
Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 1300, 1800
13.janvāris, svētdiena – Kunga kristīšana.
Svētās Mises: 800(poļu val.), 900, 1100, 1300, 1800
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Liturģiskais Kalendārs
2.decembris, svētdiena – Adventa I svētdiena. Sākas jaunais liturģiskais gads.
8.decembris, sestdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, lieli svētki. Sv. Mises notiek plkst.: 8:00,
11:00 un 17:00.

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.
Baznīca atvērta:
Darbadienās:
7:00 – 9:00 un 16:30 – 18:45
Sestdienās:
7:00 – 9:00 un 16:30 – 18:00
Svētdienās: 6:30 – 19:00
Obligāti svinamo Baznīcas svētku
dienās (darbadienās):
7:00 – 12:30 un 16:30 – 19:00

Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis
Teksta salicēja: Marika Lotaņuka
Teksta korektore: Ruta Vinķele

Vissvētākā Sakramenta adorācija:
Svētdienās:
Pēc Sv. Misēm plkst. 9:00, 11:00,
13:00 līdz 17:00
Katra mēneša pirmajā piektdienā:
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00 un
no 17:00 līdz 18:00
Prāvests:
Krišjānis Dambergs OFMCap
tālr.: 2 677 56 79
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com

Izdevums ir par ziedojumiem!
ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA
KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !
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