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 Slavēts Kristus!  
 Advents ir ne tikai mierīgs un poētisks gaidīšanas laiks, bet 
arī laiks, kad satiekamies ar Jāņa Kristītāja radikālo sludināšanu. 
Tieši Jānis Kristītājs ir Kristus atnākšanas sludinātājs. Adventa ot-
rajā svētdienā Mateja evaņģēlijā lasām: “Saucēja balss tuksnesī: 
sagatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas” (Mt 3, 3). 
Šeit svētais Jānis Kristītājs  Jūdejas tuksnesī sauc stiprā balsī par 
pagātnē praviešu apsolītajiem un ilgi gaidītajiem Mesijas laikiem 
un Debesu valstību, kas jau piepildās. Mesija jau bija piedzimis. 
Kristus - Dieva Dēls jau sen bija kļuvis par Cilvēku un no Jauna-
vas piedzima Betlēmē.  Vai kāds par to atcerējās un Viņu patiešām 
gaidīja? Gaidīja, bet liekas, ka nebija daudzi, kas zinātu, kur mek-
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lēt Mesiju un kā Viņš izskatās. Tāpēc daudzi jau sadomājās, ka 
Mesija ir mūsu Jānis Kristītājs. Kas ir Mesija, to zināja Jānis un 
Marija - tāpēc viņi mums šodien ir īstā Adventa sludinātāji. Līdzī-
gi arī šodien: liekas ir maz tādu, kas pateiktu, kur lai atrodam dzīvo 
Kristu un kāds Viņš ir. Arī šodien Jānis sludina un aicina sagatavot 
Jēzum ceļu vai takas. Taka ir šaurs iestaigāts ceļš, ko parasti iz-
manto mežā vai svešā vidē, lai nenomaldītos. Arī ticīgam cilvē-
kam, kas savu dzīvi iet paklausībā Dievam, ir sagatavots tāds ceļš 
vai taka, kas ir vistaisnākais, pa kuru būtu jāienāk Mesijam - Kris-
tum. Garīgā dzīvē Dievs ved cilvēku ticībā, tāpat kā izredzēto tautu 
no Ēģiptes cauri Sarkanai jūrai uz tuksnesi, līdz viņš nonāk apsolī-
tajā zemē. Sv. Jānis ir tas, kas arī šodien mūs aicina  uz Adventa 
atgriešanos - gaidīšanu un ilgošanos pēc Dieva un Viņa valstības, 
un tas nozīmē mazāk atkarību no televīzijas, interneta, seriāliem un 
iepirkšanās drudža un daudz kā cita, bet vairāk un biežāk Dieva 
Vārda un lūgšanas klusuma.  

Priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus jums visiem! 
pr. Krišjānis 

 

Pāvests: Advents ir atgriešanās laiks 

  

 Advents ir sagatavošanās laiks Kristus dzimšanas noslēpuma svinē-

šanai. Tas ir arī iekšējās atgriešanās laiks. Uzrunā pirms lūgšanas «Kunga 

eņģelis» pāvests norādīja uz Jāni Kristītāju, par kuru lasām svētdienai pa-

redzētajā Evaņģēlija fragmentā. Francisks mudināja ticīgos pacietīgi un 

dāsni kaisīt miera, taisnīguma un brālīguma sēklas. Viņš uzsvēra, ka Jēzus 

mācekļi ir aicināti drosmīgi liecināt un nest pasaulei cerības gaismu. 

Svētais tēvs skaidroja, ka patiesa atgriešanās ir tad, kad spējam pazemīgi 

atzīt savas kļūdas, savu vājumu un savu nolaidību. Pirmām kārtām esam 

aicināti nolīdzināt vienaldzības un nevērības radītos pakalnus, izrādīt ci-

tiem tās pašas jūtas, kādas mums izrāda Jēzus, proti, sirsnību un uzmanī-

bu. Grūti veidot mīlestības un uzticības pilnas attiecības, ja tajās ir cauru-

mi, tāpat kā grūti iet pa ceļu, uz kura ir neskaitāmas bedres, sacīja Fran-
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cisks. Adventā esam aicināti veltīt uzmanību saviem brāļiem, īpaši tiem, 

kuri cieš un pārdzīvo grūtības. Mēs esam aicināti nogludināt savas lepnī-

bas un augstprātības radītos nelīdzenumus, veicot konkrētus izlīgšanas 

žestus. 

Francisks norādīja, ka Adventā mūsu uzdevums ir kopā ar Jāni Kristītāju 

sludināt cerību grēka plosītajā pasaulē. Saskaroties ar dažādām grūtībām, 

mēs nedrīkstam pakļauties kārdinājumam bēgt vai ieslēgties sevī. Nedrīk-

stam kļūt atkarīgi no pasaulīgās mentalitātes, jo mūsu dzīves centrā ir Jē-

zus un Viņa Vārda gaisma, mīlestība, mierinājums, uzsvēra Svētais tēvs. 

Jānis Kristītājs mudināja cilvēkus atgriezties, un to viņš darīja ar spēku, 

neatlaidību un stingrību. Tomēr viņš spēja sadzirdēt ļaudis, izrādīt maigu-

mu un dāvāt piedošanu visiem, kuri nāca pie viņa saņemt grēku nožēlas 

kristību. 

Uzrunas turpinājumā pāvests skaidroja, ka Jāņa Kristītāja dzīves liecība 

un drosme sludināt patiesību atmodināja tā laika cilvēkos ilgas un cerību 

Kunga atnākšanai. To jādara arī mums, sacīja Francisks. Tāpēc drosmīgi 

sludināsim visiem cerību un palīdzēsim apzināties, ka, neskatoties uz grū-

tībām un neveiksmēm, Dieva valstība no dienas dienā tiek veidota Svētā 

Gara spēkā. 

10. decembris 2018 

Silvija Krivteža - Vatikāns 
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  Vizitācija mūsu draudzē 

Arī šogad Rīgas Sv Alberta draudzē tās aizbildņa Alberta Lielā 

svētku svinības 17. novembrī bija apvienotas ar arhibīskapa Zbigņeva 

Stankeviča vizitāciju. Gaidot viņa Ekselenci tika uzposta ne tikai mūsu 

baznīca, bet arī draudzes locekļu sirdis. Ticīgajiem šajā dienā sakarā ar 

draudzes aizbildņa svinībām bija iespēja saņemt atlaidas, esot žēlastības 

stāvoklī vai ejot pie labas grēksūdzes, pieņemot Sv. Komūniju un pēc tam 

palūdzoties Pāvesta nodomā vismaz Tēvs mūsu…, Esi sveicināta… un Es 

Ticu…. 

Rīgas Sv. Alberta baznīcā bīskaps Zbigņevs Stankevičs svinēja 

Sv. Misi kopā ar priesteriem Krišjāni Dambergu, Michaļ Orlick, Tadeušu 

Ciesļaku un semināris-

tiem. Sv. Mises noslē-

gumā, pateicoties par 

garīgo stiprinājumu un 

atbalstu, viņa Ekselen-

cei draudzes locekļi 

pateicās ar apsveikuma 

vārdiem un pasniedza 

skaistus ziedu pušķus. 

Bīskaps  Zbigņevs Stankevičs savā runā atzīmēja, ka, dzirdot par aktivitā-

tēm, kuras veiksmīgi īsteno mūsu baznīcas draudzes locekļi, viņu piepilda 

patiess prieks un izteica atzinību prāvestam par ieguldīto darbu un atbalstu 

dažādām aktivitātēm viņam uzticētajā draudzē. 

Pēc Sv. Mises bīskaps Zbigņevs Stankevičs draudzīgā atmosfērā 

tikās ar mūsu baznīcas draudzes grupām un kopienu pārstāvjiem, lai pār-

runātu paveiktos un iesāktos darbus, kā arī nākotnes plānus par iespējām 
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sludināt Dieva 

Vārdu tiem, kas 

vēl nav dzirdējuši 

vai pieņēmuši to  

savā ikdienas 

dzīvē. Sarunā arhi-

bīskaps dalījās ar 

savu pieredzi un 

priecājās par 

daudzveidīgo un 

draudzīgo draudzes sastāvu, kurā bija pārstāvētas visas vecuma grupas. 

Tāpat viņš atzinīgi novērtēja iesāktos un paveiktos Baznīcas remontdar-

bus un nākotnes ieceres baznīcas pārbūvē, lai uzlabotu infrastruktūru. 

Sandra 

Terciāru svētceļojums uz Asīzi 

 Oktobrī desmit cilvēku grupa no Pārdaugavas baznīcām beidzot sa-

gaidīja savu ceļojumu uz Asīzi. Lielākā daļa tur bija pirmo reizi un tāpēc 

nespēja iedomāties, cik ļoti Franciska dzimtā pilsēta palikusi nemainīga 

savās viduslaiku 

robežās un pat vi-

duslaiku ielu tīklo-

jumā. Mēs tur bi-

jām ārpus ierastā 

svētceļnieku laika. 

Pilsēta bija pustuk-

ša un varējām pat 

brīnīties, cik lēti 

maksā ēdiens. Par 

Franciska dzīves 
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vietām, kurās atrodas nozīmīgi sakrālās mākslas pieminekļi, šoreiz nestās-

tīšu, jo tos var apskatīt grāmatās un ceļojumu bukletos. Mēs izgājām pa-

rasto svētceļnieku maršrutu pilsētā un tās apkaimē. Daudz laika pavadī-

jām abos svētā Franciska bazilikas stāvos. Mani pārsteidza Franciska sa-

lāpītais habits un vispār visas viņa “personīgās” lietas, kuras glabātas 800 

gadu. Šobrīd tās novietotas zem stikla. Bijām svētā Damiāna klosterī, Por-

ciunkulas baznīcā, Rufīna katedrālē, kur Francisku kā bērnu kristīja, un 

svētās Klāras bazilikā. Tiktāl mūsu ceļojums bija tāds, kāds parasti. 

Gandrīz vai būtu varējuši pievienoties kādai grupai ar gidu. Nozīmīgākā 

svētceļojuma daļa bija pirmā diena, kurā mēs gājām ar kājām. Gājām uz 

Asīzi no sešu stundu gājiena attālumā esošās Spello pilsētiņas. Mēs gājām 

pa taku pāri Subasio kalnam un cauri mežiem. Ļoti klinšainiem mežiem. 

Šī taka ir daļa no tā sauktā Franciskāņu ceļa, kas jau vairāk nekā 1000 ga-

dus ved līdz pašai Romai. Pa šo ceļu Francisks reiz gāja lūgt pāvesta svē-

tību savam evaņģēliskās nabadzības dzīvesveidam. Mums nebija līdzi 

priestera, tāpēc Spello pilsētiņā mēs baznīcā palūdzāmies pie altāra. Izgā-

jām no pilsētas diezgan vēlu un ne pārāk labi organizēti. Mums bija līdzi 

tikai viens saldais batoniņš un nedaudz riekstu (paldies Mārai, kura pada-

lījās), kā arī tikai pusotra pudele ūdens. Bijām ar trim bērniem, no kuriem 

vecākajam bija astoņi gadi. Es joprojām brīnos, cik labi viņi izcieta karsto 

laiku un akmeņaino taku. Asīzē mēs nonācām vēlā vakarā, kad bija jau 

pilnīgi tumšs. Nonācām pie pilsētas Kapucīnu vārtiem. Atkal noskaitījām 

lūgšanas un nolasījām 

dienas Svēto Rakstu 

lasījumus. Bijām ļoti 

noguruši, bet šo dienu 

mēs neaizmirsīsim. Tas 

bija mūsu svētceļojums 

svētā Franciska garā un 

harizmā.      

Agnese Irbe, OFS 
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Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētku laikā 

Rīgas sv. Alberta Romas katoļu baznīcā 

2019./ 2020.gadā 

 
24.decembris, otrdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzim-

šanas svētku Vigīlijas Sv. Mise – 1800 , Ganiņu 

Mise - 2300 

25.decembris, trešdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus 

dzimšanas lielie svētki.  

                  Svētās Mises: 800 (PL), 900, 1100, 1300(KR), 1800  

26.decembris, ceturtdiena – Sv. Stefana, pirmmocekļa 

svētki.  

Svētās Mises: 800, 1100, 1800    

27.decembris, piektdiena - Sv. apustuļa un evaņģēlista Jā-

ņa svētki  (sv. Jāņa godam vīna un sulu svētīša-
na) 

                           Svētās Mises: 800 un 1800 

28.decembris, sestdiena – Sv. Nevainīgo Bērniņu, mocekļu 

svētki.  

     Svētās Mises: 800, 1700 

29.decembris, svētdiena - Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un 

Jāzepa svētki. Svētās Mises: 800 (PL), 900, 1100, 

1300(KR), 

             1800  - Ģimenes Svētā Mise - svētība bērniem 

31.decembris, otrdiena - Svētās Mises: 800 un Pateicības 

Svētā  Mise vecā gada  noslēgumā - 1800  

1.janvāris, trešdiena - Vissvētākās Jaunavas Marijas,  

   Dieva Mātes lielie svētki.   

                  Svētās Mises: 800(PL), 900, 1100, 1300(KR), 1800 

6.janvāris, pirmdiena – Kunga Epifānija, lieli svētki.  

                      Svētās Mises:  800 , 1100, un  1800 

12.janvāris, svētdiena – Kunga kristīšana.  

                   Svētās Mises:  800(PL), 900, 1100, 1300(KR), 1800 
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Prāvests:  
Krišjānis Dambergs OFMCap 

tālr.: 2 677 56 79 

e-pasts: br.krisjanis@gmail.com 

Liturģiskais Kalendārs 
  

  

9.decembris, pirmdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Bezvainīgā Ieņemšana, lieli svētki. Sv. Mises: 8.00, 11.00 un 
18.00 

  

 Adventa laikā darbdienās un sestdienās līdz 16. decembrim 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.  

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 !  

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 – 15:00 un 17:00 – 19:00 
 
obligāti svinamo Baznīcas svētku 
dienās (darbadienās):  
7:00 – 12:00 un 17:00 – 19:00 
Sestdienās: 
7:00 – 12:00 un 16:00 – 18:00 

Vissvētākā Sakramenta adorācija: 

  
Svētdienās: 
Pēc Sv. Misēm:  

plkst. 10:00 - 11:00; 12:00 – 13:00 un 

13:45 - 15:00   

Katra mēneša pirmajā piektdienā:  
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00 un no 
17:00 līdz 18:00 

  


