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Slavēts Kristus! 

Brāļi un māsas Kristū!  

Ir sācies jaunais gads, kuru mūsu ticības acīm izgaismo Kris-

tus dzimšanas notikums. Baznīca, sākoties parastajam liturģiskajam 

laikam, svin citu piedzimšanu, piedzimšanu Garā un patiesībā, 

kas saistās ar Kunga Jēzus kristīšanu. Un uzreiz jāpasaka, ka 

Jēzum Kristum nav jāpiedzimst Garā un patiesībā tā, kā 

mums, jo Viņš jau ir no Dieva un Dievā, bet piedzimt nepie-

ciešams mums. Jēzus ir atnācis, lai dotu mums šo iespēju un 



2  

 

parādītu ceļu. 

 Dieva Vārds 10. janvāra svētdienas lasījumos, ievadot 

Kunga kristības noslēpumā, veic dialogu ar cilvēku, kurš vēlas 

saņemt labas lietas, bet neredz, kas viņam tās var pasniegt. 

Dievs saka caur pravieti Isaju: Piegrieziet Man savu ausi un 

nāciet pie Manis! Uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēsele! Varu 

pajautāt, kas piepilda mani garīgi un miesiski, vai arī citu jau-

tājumu: ,,Kādēļ maksāju naudu par to, kas nav maize; kādēļ 

atdodu savu darbu par to, kas neder uzturam?” (Salīdzināt 

pravieti Is 55)  Atbildi varu meklēt šodienas svētkos un savās 

kristībās. Kunga kristības un manas kristības norāda, ka manī - 

garā un dvēselē ir tādi dziļumi, kurus neviens, neviena un ne-

kas nevar piepildīt, kā vien visu labumu Autors.  

 Jēzus Kristus kristības saistās ar Viņa misijas sākumu 

savā tautā, atklātajā darbībā, kas beigās noslēdzas ar Viņa nāvi. 

Var teikt, ka viņš izpildīja Tēva doto misiju, izglāba pasauli un 

punkts. Nē, Jēzus darbojas joprojām, bet noslēpumā, jo ne vis-

iem parādās, kā Augšāmcēlušais 

Kungs. Šodien, klausoties par Jē-

zus kristībām, lai mūs piepilda Vi-

ņa sacītie vārdi Atklāsmes grāma-

tā: Es izslāpušajam došu bez 

maksas dzert no dzīvības 

ūdens avota (Atkl 21, 6).  

Dieva svētību, mieru un prieku Jauna-

jā 2021. gadā!  

Prāvests Krišjānis Dambergs 

OFMCap 
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Pirms 150 gadiem svētais Jāzeps tika pasludināts par universālās 

Baznīcas aizbildni. Pieminot šo notikumu, Francisks izdeva apustulisko 

vēstuli “Patris corde – Ar Tēva sirdi” un 2021. gadu pasludināja par svē-

tajam Jāzepam veltītu jubilejas gadu. Tas sākās 2020.gada 8.decembrī un 

noslēgsies 2021. gada 8. decembrī. 

Mīlošais, maigais, paklausīgais un viesmīlīgais tēvs – tā pāvests apraksta 

Jēzus audžutēvu, vienlaikus norādot uz viņa radošo drosmi, darba čaklu-

mu un atrašanos ēnā. Pāvests Pijs IX ar 1870. gada 8. decembrī parakstī-

to dekrētu Quemadmodum Deus pasludināja svēto Jāzepu par universālās 

Baznīcas aizbildni. Atzīmējot šo gadadienu, pāvests Francisks pasludinā-

ja “Svētā Jāzepa gadu”. 

Apustuliskās vēstules fonā figurē Covid-19 pandēmija. Pāvests 

norāda, ka tā ļāva mums novērtēt vienkāršo cilvēku nozīmi – to, kuri, 

atrodoties tālu no uzmanības centra, katru dienu izdzīvo ar pacietību, ie-

dveš cerību un sēj līdzatbildību. Tieši kā svētais Jāzeps, vīrs, kurš paliek 

neievērots, diskrētās klātbūtnes vīrs. Tomēr viņa loma pestīšanas vēsturē 

ir tik nozīmīga, ka neviens cits nevar viņam līdzināties. 

Svētā Jāzepa tēvišķība konkrētā veidā izpaudās tanī, ka viņš mīlestībā 

veltīja savu dzīvi kalpošanai Mesijam. Tieši tādēļ ticīgā tauta viņu vien-

mēr ir ļoti mīlējusi – raksta Francisks. Caur viņu Jēzus piedzīvoja Dieva 

maigumu, un pateicoties tam mēs varam pieņemt savu vājumu. Patiešām, 

Dievs mūs netiesā, bet pieņem, skauj, atbalsta mūs un mums piedod. Jā-

zeps ir arī tēvs, kas paklausa Dievam. Viņš ar savu “fiat” izglābj Mariju 

un Jēzu un māca savam Dēlam izpildīt Tēva gribu, tādējādi līdzdarbojo-

ties lielajā Pestīšanas noslēpumā. 

Vienlaikus Jāzeps ir tēvs, kurš pieņem. Viņš pieņem Mariju bez 

nosacījumiem. Pāvests uzsver, ka šis žests ir ļoti nozīmīgs šodien šajā 

pasaulē, kurā pret sievieti tiek vērsta psiholoģiskā, verbālā un fiziskā var-

darbība. Marijas Līgavainis ir arī tāds, kurš, paļāvībā uz Kungu, pieņem 

savā dzīvē arī tādus notikumus, kurus neizprot. Viņš tos pieņem drosmīgi 

ar to spēku, kura avots ir Svētais Gars. Dievs caur svēto Jāzepu mums 

Pāvests pasludina "Svētā Jāzepa gadu" 
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atkārto: “Nebīstieties!”, jo ticība piešķir nozīmi katram notikumam, vai 

tas būtu bēdīgs vai priecīgs. Pieņemšanas prasme, kādu redzam svētā 

Jāzepa dzīvē, ir aicinājums arī mums pieņemt citus tādus, kādi tie ir, bez 

atstumšanas, īpašu uzmanību izrādot vājākajiem – norāda pāvests. 

Bez tam “Patris corde” izceļ svētā Jāzepa radošo drosmi. Katru 

problēmu viņš prata pārvērst par izdevību, vienmēr izvirzot priekšplānā 

uzticēšanos Providencei. Viņš savas Ģimenes konkrētās problēmas risina 

tieši tāpat kā tās risina citas ģimenes pasaulē, īpaši migrantu ģimenes. 

Būdams par Jēzus un Marijas sargu, Jāzeps nevar nebūt par Baznīcas 

sargu – uzsver Francisks. Viņš rūpējas par Kristus Miesu. Katrs trūkum-

cietējs ir “Bērns”, ko Jāzeps sargā, un no viņa mēs varam mācīties mīlēt 

Baznīcu un nabagus. 

Marijas Līgavainis bija vienkāršs, godīgs strādnieks, kurš veica 

savu galdnieka darbu. Viņš mums atklāj darba vērtību un cieņu. Mēs ar 

prieku varam ēst maizi, kas ir mūsu roku darba auglis. Vēstulē pāvests 

Francisks lielu uzmanību pievērš darbam, atgādinot, ka darbs ir kļuvis 

par neatliekamu sociālu jautājumu. Svētais tēvs aicina visu sabiedrību 

izprast darba nozīmi, apzināties tā lielo nepieciešamību un novērtēt tā 

vērtību. Ar darbu ir cieši saistīta cilvēka cieņa. Strādājot, mēs piedalā-

mies pestīšanas darbā. Darbs – tā ir sevis un savas ģimenes piepildīšanas 

iespēja. Covid-19 pandēmijas dēļ pieaug bezdarbs. Pāvests mudina darīt 

visu iespējamo, lai neviens jaunietis, neviens cilvēks, neviena ģimene 

nebūtu bez darba. 

Par tēviem nepiedzimst, par tādiem kļūst – atgādina Fran-

cisks. Tēva uzdevums – rūpēties par bērniem. Tomēr daudziem mūsdie-

nu bērniem nav tēva, kurš tos ievadītu dzīvē un iemācītu tiem izdarīt brī-

vas un atbildīgas izvēles. Jāzeps tiek saukts par “visšķīsto”. Viņš prata 

mīlēt apbrīnojami brīvi. Viņš neizvirzīja centrā sevi, bet ierādīja savā 

dzīvē centrālo vietu Jēzum un Marijai. Viņa laime pastāvēja sevis atdevē. 

Viņš nekad neļāvās apjukumam, bet paļāvās. Viņš klusēja, nekad nežēlo-

jās. Viņš ir izcils paraugs mūsdienu pasaulei. 

Apustuliskā vēstule “Patris corde” noslēdzas ar lūgšanu uz svēto 

Jāzepu un piezīmi par kādu pāvesta Franciska ieradumu. Svētas tēvs jau 
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vairāk nekā 40 gadus katru dienu skaita kādu Marijas Līgavainim veltītu 

lūgšanu. Viņš paskaidro, ka šīs lūgšanas vārdos tiek izteikta godbijība un 

paļāvība uz svēto Jāzepu un reizē – zināms izaicinājums, tāpēc ka tā no-

slēdzas ar vārdiem: “Lai neteiktu, ka es būtu tevi piesaucis veltīgi, parā-

di, ka tava labestība ir tikpat liela kā tava vara”. 

Apustulisko vēstuli pavada arī Apustuliskā Penitenciārija izdots 

dekrēts, kurā tiek paziņots, ka pāvests pasludina “Svētā Jāzepa gadu” un 

piešķir speciālas atlaidas. 

 Jānis Evertovskis 
https://www.vaticannews.va/lv 

Francisks: Rūpēsimies cits par citu! 

 Svētdien, 3. janvārī, pāvests uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņ-

ģelis” kārtējo reizi aicināja ticīgos rūpēties par saviem tuvākajiem. Viņš 

vērsās arī pie slimniekiem, bezdarbniekiem un tiem, kuri cieš dažādas 

grūtības. 

Sveicot visus šajā jaunajā gadā, Francisks mudināja kristiešus 

bēgt no fatālās jeb maģiskās domāšanas. “Mēs zinām, ka būs labāk tādā 
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mērā”, viņš uzsvēra, “kādā mēs ar Dieva palīdzību kopā strādāsim kopējā 

labuma labā, centrālo vietu ierādot vājākajiem un neveiksmīgākajiem. 

Mēs nezinām, kas mūs sagaida 2021. gadā, taču katrs no mums un visi 

kopā varam mazliet vairāk pacensties parūpēties cits par citu un par radīto 

– mūsu kopējām mājām”.  

Pāvests atzina, ka pastāv kārdinājums domāt tikai par savām inte-

resēm, turpināt karot, koncentrēties tikai uz peļņu, baudīt dzīvi, tas ir, 

tiekties apmierināt tikai savas vēlmes. Mums ir šāds kārdinājums. Svētais 

tēvs pastāstīja, ka izlasīja par kādu atgadījumu, kas viņu ļoti apbēdināja. 

Kādā zemē cilvēki kuplā skaitā bēga no karantīnas, lai pavadītu skaistas 

brīvdienas. Vienā pēcpusdienā izlidoja vairāk nekā 40 lidmašīnas. Vai šie 

ļaudis, kas noteikti ir labi ļaudis, tiešām nedomāja par tiem, kas palika 

mājās? – jautāja pāvests. Vai viņi nepadomāja par daudzu cilvēku, kurus 

nospieda pie zemes karantīna, ekonomiskajām problēmām, par slima-

jiem? Viņi domāja tikai par brīvdienām un savu patiku. “Tas mani ļoti 

noskumdināja”, atzina Francisks.  

Noslēgumā viņš īpaši pieminēja visus tos, kuriem jaunais gads 

iesākās ar lielām grūtībām – slimos, bezdarbniekus, tos, kuri dzīvo ap-

spiestībā vai tiek izmantoti. “Un es gribu sirsnīgi sveicināt visas ģimenes, 

īpaši tās, kurās ir mazi bērni vai kuras gaida bērna piedzimšanu”, sacīja 

pāvests, atgādinot, ka katra bērna piedzimšana saistās ar lielām cerībām. 

“Es esmu līdzās šīm ģimenēm. Lai Kungs jūs svētī!” viņš piebilda. 

Jānis Evertovskis 
https://www.vaticannews.va/lv 
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10.janvāris, svētdiena – Kunga kristīšana, svētki. Sv. Mises 

kā svētdienās. 

No 18.janvāra līdz 25.janvārim: lūgšanu nedēļa par kristiešu 

vienotību. Var saņemt pilnas atlaidas tie, kur i piedalīsies 

lūgšanās visu nedēļu. 

25.janvāris, pirmdiena – sv. apustuļa Pāvila konversija, 

svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 

2.februāris, otrdiena -– Kunga prezentācija, svētki. Sv. 

Mises: 8:00 un 18:00. Konsekrēto personu diena. 

3.februāris, trešdiena - Sv. Blazija, bīskapa un mocekļa, pie-

miņas diena. Svētības pret kakla slimībām. Svētās Mises: 

8:00 un 18:00. 

5.februāris, piektdiena – Svētās Agates, jaunavas un mocek-

les, piemiņas diena. Tiks svētīta maize un ūdens. Svētās 

Mises: 8:00 un 18:00. 

 11.februāris, cetur tdiena – Vissv. Jaunava Marija - Lurdas 

Dievmāte, piemiņas diena. Vispasaules slimnieku diena – 

svētība slimniekiem. Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 

 17.februāris – Pelnu trešdiena. Sv. Mises: 8:00 un 18:00. 
Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem. 

Liturģiskais kalendārs 
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI  

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

  

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(sestdienās 17:00) 

Draudzes kontaktinformācija: 

Adrese:  
Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,  
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76 
e-pasts: draudzes_kanceleja@inbox.lv 
 
Draudzes mājas lapa: 
www.albertadraudze.lv  

 

Draudzes kancelejas darba laiks:  
no pirmdienas līdz trešdienai no plkst.  
9:00 līdz 13:00  
ceturtdienās un piektdienās no plkst. 
13:00 līdz 17:00 
Svētdienās, valsts un obligāti svina-
mo  Baznīcas svētku dienās: slēgta. 
  


