
   

 

 
2019. gada februāris * Nr. 102 

Slavēts Kristus! 
   

 Februāra mēnesi mēs 
iesākam ar Kunga prezentāci-
jas svētnīcā svētkiem. Jēzus 
Bērna veltīšana Debesu Tēvam 
caur Marijas un Jāzepa rokām 
ir zīme tam, ka kristiešu bērni 
caur savu vecāku ticību ir veltīti 
Dievam. Vēl vairāk, katrs pie-
augušais kristietis  caur Mātes 
Baznīcas rokām (tās kalpiem) 
Kristībā, ticības svētsolījumos 
un Jēzus Kristus pieņemšanā 
visā savā dzīvē ir veltīts Die-
vam. Cik lielu mieru piedzīvoju, 
ja mana dzīve ir  Dievā! 
 Atceramies, ko svētīgais 
Simeons sacīja Marijai par Jē-
zus Bērnu: "Redzi, Viņš ir likts 
par krišanu un augšāmcelša-
nos daudziem Izraēlī un par 
zīmi, kam pretī runās. Un tavas 

pašas dvēseli pārdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu domas" (Lk 2, 
34-35). Dievs no mums nevēlas nekādas pārdabiskas, neparastas lietas 
- zīmes, tāpat Viņš nevēlas, lai mēs pēc tām ilgotos, bet vienu lietu viņš 
vēlas - ticību Viņam un Viņa vārdiem. 
 Jēzus Kristus, kuram mēs piederam, varbūt pat to neapzinoties, 
darīs visu, lai mūs glābtu. Viņš ir gatavs nākt otro reizi un trešo, lai tiktu 
krustā sists un augšāmceltos par mums. Dievs, kura būtība ir Mīlestība, 
nevar mūs ienīst, tas būtu pret Viņa dabu. Viņš ir Tas, kurš vēlas sevi 
dāvāt un mūs apdāvināt. 
 Priecīgu un Dieva žēlastībām bagātu visu 2019. gadu! 

pr. Krišjānis  
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Dievmāte – mūsu glābiņš no vientulības, sadrum-

stalotības un tuvredzības 

Mātes ir cilvēces balsts. Mums no viņām ir jāmācās, ka būt varonī-

gam nozīmē sevi dāvāt, būt stipram nozīmē apžēloties, būt gudram nozī-

mē būt lēnprātīgam – sacīja Pāvests 1. janvāra Svētās Mises homīlijā. Jau-

nā gada pirmajā dienā Baznīca atzīmē Vissvētākās Jaunavas Marijas – 

Dieva Mātes svētkus un Pasaules Miera dienu. Francisks atgādināja, ka 

Marija ir miera Karaliene. 

Uzrunājot Svētā Pētera bazilikā sapulcējušos ticīgos, Pāvests skāra 

tādas mūsdienu problēmas kā vientulība, sabiedrības sadrumstalotība un 

bērnu nomaldīšanās no pareizā ceļa, kā arī mudināja, lai mēs ļaujam Diev-

mātei mūs uzlūkot, apskaut un ņemt pie rokas. 

"Un visi, kas dzirdēja, brīnījās par to, ko gani viņiem stāstīja" (Lk 

2, 18). Atsaucoties uz šai dienai veltīto Evaņģēlija fragmentu, kurā tiek 

stāstīts par Betlēmes notikumiem, Svētais tēvs mūs aicināja nezaudēt spē-

ju brīnīties. Mums vajadzētu iesākt šo jauno gadu ar izbrīnu, tāpēc ka dzī-

vība ir dāvana. Dzīve ir dāvana. Mums tiek dota iespēja vienmēr visu sākt 

no jauna. Raugoties uz silītē gulošo Bērnu Jēzu, mēs nevaram nebrīnīties. 

Dievs uz visiem laikiem saistīja sevi ar cilvēci. Dievs un cilvēks vienmēr 

būs kopā. Un tā ir tā labā ziņa, ko dzirdam, iesākot jauno gadu. Dievs nav 

kaut kāds kungs, kurš turētos no mums pa gabalu, dzīvotu viens pats de-

besīs, bet ir iemiesotā Mīlestība. Tāpat kā katru no mums, tā arī Viņu 

dzemdēja māte. Dievs mūs mīl neatkarīgi no mūsu kļūdām un grēkiem – 

uzsvēra Francisks. 

Dievmāte, kas dzemdināja Kungu, dzemdina arī mūs Kungam. 

Marija ir Māte, kura atjauno savos bērnos ticības izbrīnu, jo ticība ir tikša-

nās. Dzīve bez izbrīna kļūst pelēka un vienmuļa. Tas pats ir arī ar ticību. 

Mēs esam aicināti ar izbrīnu pieņemt Dievmātes noslēpumu. Mēs esam 

aicināti ļaut, lai viņa mūs uzlūko. 

Ļausim Marijai mūs uzlūkot – aicināja Pāvests. Īpaši to ļausim 

savas dzīves visgrūtākajos brīžos! Raudzīsimies uz Dievmāti un ļausim 

viņai uz mums raudzīties! Kad Marija uz mums raugās, viņa redz nevis 

grēciniekus, bet savus bērnus. Saka, ka acis ir dvēseles spogulis. Tās, kura 

ir žēlastības pilnā, acis atspoguļo Dieva skaistumu. Šīs acis izstaro pār 
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mums paradīzi – sacīja Svē-

tais tēvs. Marija ar savu ska-

tienu izgaismo ikvienu tumsu 

un iededz visur cerību. Viņa 

ar savu mums pievērsto ska-

tienu saka: "Dārgie bērni, 

esiet droši! Es esmu jūsu Mā-

te!" 

“Šis mātišķais ska-

tiens, kas iedveš paļāvību, pa-

līdz augt ticībā. Ticība ir saik-

ne ar Dievu, kas iekļauj sevī 

visu personu kopumā. Lai to 

saglabātu, ir vajadzīgs Dieva 

Mātes atbalsts.” 

Turpinājumā Svētais 

tēvs norādīja, ka, pateicoties 

Marijas mātišķajam skatie-

nam, mēs labāk apzināmies, ka esam mīļotie Baznīcas bērni un ka mums 

ir jāmīl vienam otru, neatkarīgi no tā, kādi kuram ir trūkumi un noslie-

ces. Dievmāte palīdz mums iesakņoties Baznīcā, kur vienotība ir svarī-

gāka par dažādību, un mudina mūs rūpēties vienam par otru. Viņa ar sa-

vu skatienu mums atgādina, ka ticībā būtiska nozīme ir maigumam, ko 

mūsdienu pasaule grib izsvītrot no vārdnīcām. Runājot par Dievmātes 

skatiena nozīmi, pāvests piebilda, ka pasaule, kas raugās nākotnē bez 

mātišķā skatiena, ir tuvredzīga. 

“Peļņa gan palielināsies, bet cilvēki vairs netiks uzlūkoti kā dēli 

un meitas. Ienākumi gan būs, bet tos nedabūs visi. Vienā mājā gan dzī-

vosim, bet nedzīvosim kā brāļi.” 

Cilvēces balsts ir mātes – uzsvēra Francisks. "Dieva Māte, māci 

mūs raudzīties uz dzīvi ar tavu skatienu", viņš lūdzās, "un vērs pār 

mums, pār mūsu likstām savu skatienu! Uzlūko mūs savā žēlsirdībā!" 

Ļausim Marijai mūs apskaut – tas bija otrais mums visiem adre-

sētais Pāvesta aicinājums. Tas ir tik svarīgi šodien, kad dzīvojam sa-

drumstalotu dzīvi un riskējam pazaudēt kopīgo pavedienu! Mēs esam 

ļoti izklaidīgi un visapkārt valda liela vientulība. Laikā, kad pasaule ir 
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savstarpēji "saslēgta", vienlaikus liekas esam aizvien nevienprātīgāka. 

Tāpēc mums ir jāuzticas Dievmātei. Viņa visu glabā savā sirdī. Viņai rūp 

viss. Viņai rūp mūsu dzīve. Viņa "apskauj" jeb aptver visas mūsu lietas 

un stāda tās Dieva priekšā. Svētie Raksti vēstī, ka viņa visur, kur ir ne-

pieciešamība, ir klāt. Viņa apmeklē Elizabeti, palīdz laulātajiem Kānas 

kāzās, iedrošina mācekļus Pēdējo Vakariņu namā. "Marija ir līdzeklis 

pret vientulību un dezintegrāciju", uzsvēra Francisks. Viņa ir mūsu mie-

rinātāja. Pie tam viņa zina, ka, lai nestu mierinājumu, nepietiek ar vār-

diem vien, bet ir vajadzīga klātbūtne. Viņa ir mums līdzās kā māte. 

Ļausim Marijai ņemt mūs pie rokas – bija trešais pāvesta pamu-

dinājums. Mātes ņem savus dēlus pie rokas un ar mīlestību ievada viņus 

dzīvē. Taču daudzi bērni šodien izvēlas iet uz savu roku un nomaldās. 

Viņi domā, ka ir stipri, bet aiziet pa nepareizo ceļu. Viņi domā, ka ir brī-

vi, bet kļūst vergi. 

“Cik daudz ir tādu, kuri, būdami mātišķās mīlestības aizmirsti, 

dzīvo dusmās un ir pret visu vienaldzīgi! Cik daudz ir tādu, kuri, diem-

žēl, reaģē uz visu un pret visiem indīgi un ļauni! Slikta uzvedība nereti 

tiek uzskatīta pat par stipruma pazīmi. Taču tas ir nekas cits kā vājums.” 

Pāvests piebilda, ka mums ir jāmācās no mātēm. Mums no viņām 

jāmācās, ka īsta varonība ir sevis atdeve, spēks slēpjas žēlsirdībā un gud-

rība – lēnprātībā. Jēzus atstāja mums savu Māti īpašā brīdī, tas ir, bū-

dams pie krusta. "Lūk, tava māte!", viņš sacīja māceklim (Jņ 19, 27). 

Dievmāte nav "optional" – atgādināja Francisks, lietojot šo angļu vārdu. 

Tulkojumā tas nozīmētu – tā nav fakultatīva izvēle. Mums savā dzīvē ir 

jāpieņem Mariju. Viņa ir miera Karaliene, kura uzvar ļauno un vada mūs 

pa labajiem ceļiem. Viņa palīdz mums atgūt savā starpā vienotību un 

māca mūs būt aizvien līdzjūtīgākiem. "Tavā patvērumā steidzamies, Svē-

tā Dieva Dzemdētāja." 

Jānis Evertovskis – Vatikāns; 2019. 01.01. 

TRĪS ĶĒNIŅI SV. ALBERTA BAZNĪCĀ 

 Kas to būtu domājis, ka trīs Austrumu Gudro ceļš uz Betlēmi vedīs 

caur Rīgas Sv. Alberta draudzi. Atrādot savu valstu tradīcijas, misijas Ad 

Gentes ģimenes ceturto gadu pēc kārtas organizēja šo pasākumu. Jau 
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pirms nedēļas bērni tika iepazīstināti ar vēstuli no svešzemju viesiem, kas  

informēja par savu vēlmi 4.janvārī apmeklēt baznīcu. Šajā pašā reizē 

bērni varēja dzirdēt lasījumus no Svētajiem Rakstiem un uzzināt informā-

ciju par Ķēniņiem, viņu apņemšanos sekot zvaigznei, lai atrastu jaunpie-

dzimušo jūdu Ķēniņu un viņu pielūgtu. Tāpat bērni mācījās dziedāt dzies-

mas, slavinot jaundzimušo Emanuelu.  

        Tikšanās sākumā bērni ar pieaugušajiem pamazām iejutās pasākuma 

gaisotnē. Viņi atkal varēja dzirdēt notikumus par Jēzus Bērniņa dzimšanu. 

Pasākuma vadītāja Monta veidoja dialogu ar bērniem, lai tie būtu gatavi 

šim negaidītajam notikumam. Kad baznīcā cēli ienāca Trīs Ķēniņi ar kal-

piem, bērnu acīs iespīdējās pārsteiguma dzirkstis par krāšņi tērptajiem 

ciemiņiem. Varbūt kāda sirdī tajā brīdī vēl norisinājās cīņa par vēlmi ticēt 

brīnumiem, bet Austrumu Gudrie, ierodoties draudzē, savu solījumu bija 

izpildījuši. Viņu kalpi līdzi nesa lielu lādi, kas tika novietota altāra priek-

šā. Tad Ķēniņi devās pielūgt Jēzus Bērniņu, kas atradās baznīcā. Pēc klu-

suma brīža, skaitot lūgšanas, ciemiņi apsēdās goda krēslos, kalpi ieņēma 

savas vietas saimniekiem aiz muguras. Varēja sākties pasākuma galvenā 

daļa. Bērni tika aicināti uzdot jautājumus pasākuma vadītājai, lai nostipri-

nātu skaidrību un ticību viņu sirdīs par ciemiņu ierašanās iemesliem. Žēl, 

ka ar pašiem Ķēniņiem nesanāca parunāt, jo viņi taču neprot latviešu va-
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lodu. Tad tēvs Krišjā-

nis nolasīja Evaņģēli-

ja lasījumu par Aus-

trumu Gudrajiem un 

pateica nelielu homīli-

ju par šo Rakstu vietu 

un šīsdienas notiku-

mu, kā arī atklāja, ka 

ciemiņi nav ieradušies 

ar tukšām rokām, bet 

gribētu pasniegt nelie-

lu dāvaniņu katram bērnam. Tad bērnu uzmanība tika pievērsta lielajai 

lādei, jo kur gan citur viesi varētu būt šīs dāvanas ievietojuši. Un, patie-

šām, atverot lādi, mirdzošā spīdumā parādījās zelta monētas (ar šokolādes 

pildījumu). 

        Lai sagatavotos tikšanās reizei ar Trīs Ķēniņiem, bērni bija aicināti 

uzrakstīt Jēzum vēstuli ar saviem lūgumiem. Pamatā bija aicinājums pār-

domāt garīgās vēlmes un pilnveidošanās iespējas. Tagad viņi varēja nodot 

vēstules Ķēniņiem, lai tie nogādātu tās Jēzum. Ar lielu nepacietību bērni 

stājās trīs rindās, lai pienāktu pie Ķēniņiem un nodotu vēstules, bet Ķēni-

ņi no savas puses iedeva katram nelielu dāvaniņu. Un, ja kādam arī vēstu-

le nebija uzrakstīta, lūgumus varēja izteikt savā sirdī, jo Dievs tāpat visu 

redz, dzird un jūt. Kad vēstules bija nodotas un dāvaniņas izdalītas, Aus-

trumu Gudrie atvadījās, vēlreiz pagodināja Sv. Alberta draudzes Jēzus 

Bērniņu un turpināja tālo ceļu, sekojot Ziemassvētku zvaigznei. 

        Bērni priecīgi čaloja apkārt, cits notiesāja dāvātos kārumus uzreiz, 

cits paglabāja vēlākam brīdim, bet visu sirdis bija piepildījušas pārdomas 

par tikšanos ar ciemiņiem un vēlme saprast, vai patiešām Jēzus saņems 

vēstulīti, ko katrs rakstījis, vai būs atbilde uz viņu lūgumiem. Dieva 

Vārds darbojās viņu sirdīs, jo ticība nāk no klausīšanās. Ir ļoti liela cerība, 

ka šie bērni arī nākotnē gribēs atnākt uz baznīcu ne tikai, lai satiktos ar 

Trīs Ķēniņiem, bet jau personīgi meklētu savu ceļu un tiktos ar Jēzu Kris-

tu bez starpniekiem. 

Romualds Beļavskis 
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2.februāris, sestdiena – Kunga 

prezentācija, svētki. Sv. Mises: 

plkst. 8:00, 11:00 un 17:00. Kon-

sekrēto personu diena. Sveču 

svētīšana. 
 

3.februāris, svētdiena - Svētās 

Mises kā svētdienā. Sv. Blazija, 

bīskapa un mocekļa, piemiņas 

diena. Svētība pret kakla slimī-

bām.   

5. februāris, otrdiena – Svētā Aga-

te, mocekle un jaunava. Šajā 

dienā maizes un ūdens pasvētīša-

na svētās Agates godam. Svētās 

Mises: 8:00, 11:00 un 18:00. 
 

11.februāris, pirmdiena – Vissv. 

Jaunava Marija - Lurdas 

Dievmāte, piemiņas diena. Sv. 

Mises plkst.: 8:00 un 18:00. 

Vispasaules slimnieku diena 

– svētība slimniekiem. Aici-

nu pieņemt slimnieku sakra-

mentu visus, kas ir vecuma 

nespēkā un ilgstoši slimo. 

(prāvests)  

 14.februāris, cetur tdiena – sv. 

Cirils, mūks, un sv. Meto-

dijs, bīskaps, Eiropas aiz-

bildņi, svētki. Sv. Mises 

plkst.: 8:00 un 18:00. 

 

22.februāris, piektdiena – Sv. 

Apustuļa Pētera katedras 

svētki. Svētās Mises: 8:00 un 

18:00 . 

Liturģiskais kalendārs 

 

Draudzes aktivitātes 

KATEHĒZES jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem  

Sākot no 14.01.2019. katru pirmdienu un ceturtdienu plkst. 19:30 
Romas katoļu Sv. Alberta baznīcas draudzes namā Liepājas ielā 38. 
Sīkāku informāciju var uzzināt pie prāvesta K. Damberga tel.: 26775679, 
vai Neokatehumenālā Ceļa katehētu grupas vadītāja Sergeja 
tel.: 29212806.  

Jēzus Tevi gaida! 
    

tel:26%20775%20679
tel:29%20212%20806
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI  

Vissvētākā Sakramenta adorācija: 

 
Svētdienās: 
Pēc Sv. Mises plkst. 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 

 

Baznīca atvērta:  
 

Darbadienās:   
7:00 – 9:00 un 17:00 – 18:45 
 

sestdienās:  
7:00 – 9:00 un 16:00 – 18:00 
 

svētdienās: 6:30 – 19:00 
obligāti svinamo Baznīcas svētku 
dienās (darbadienās):  
7:00 – 12:30 un 17:00 – 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. 13:00 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 

 

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 !  

Svētās Mises: 

 
No pirmdienas līdz piektdienai: 
8:00 LV 
18:00 LV 

Sestdienās: 

8:00 LV 
17:00 LV 

Svētdienās: 
8:00 PL 
9:00 LV 
11:00 (Summa) LV 
13:00 KR  
18:00 LV (ar ģimenēm) 
 
Obligāti svinamajos Baznīcas svēt-
kos: 
8:00 LV 
11:00 (Summa) LV 
18:00 LV 


