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Miers un labums!

Decembra mēnesī Baznīcā pārdomājam Kunga
ierašanos (latīniski adventus) un Kristus piedzimšanas
noslēpumus. Adventa laika pašā sākumā mēs svētījam
vainagus un sveces, lai “atkal no jauna piedzīvotu prieku,
gaidot [Kunga] atnākšanu”, lai šis vainags un sveces stiprina
“mūsos pestīšanas cerību. Lai šis vainags atgādina mums,
ka Tu esi mūžīgs un mājo neaizmirstamā gaismā.” (Svētību
Rituāle, 1276) Ziemassvētku laiks arī ir piepildīts ar skaistām
un iemīļotām zīmēm un simboliem.

Līdzās ierastajām tradīcijām Baznīcā decembra mēnesī
turpinām sinodālo ceļu, kurā ir aicināti visi draudzes locekļi.
Ikdienas lūgšanās turpinām lūgties arī sinodes nodomā.
Pāvests Francisks aicina šajā mēnesī lūgties arī par
katehētiem, kuri ir aicināti sludināt Dieva Vārdu. Īpaši tas ir
svarīgi šajā neparastajā laikā, kad viņiem nepieciešama
drosme, radošums un Svētā Gara vadība. Savās lūgšanās
arī varam lūgties par Pāvesta apustulisko vizīti Kiprā un
Grieķijā (2.-6. decembris).

Vēl viens zīmīgs notikums būs 8. decembrī, kad
svinēsim Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas svētkus.
Pirms gada šajā dienā Pāvests Francisks izsludināja sv.
Jāzepa gadu, šogad šajā datumā šis gads noslēdzas. Katrs
ticīgais bija aicināts lūgt sv. Jāzepa aizbildniecību un
mācīties no viņa dzīves piemēra. “Vārds “Jāzeps” tulkojumā
no ebreju valodas nozīmē “Lai Dievs pavairo, lai Dievs palīdz
augt”. Jāzeps ir ticības pilns vīrs. Viņš tic Dievam, Viņa
Apredzībai. Kā to apraksta Evaņģēlijs, visā, ko Jāzeps dara,
viņš vadās no pārliecības, ka Dievs “liek pieaugt”, “palielina”,
“vairo”, “pievieno”, tas ir, Dievs turpina īstenot savu
pestīšanas plānu.” (Pāvesta Franciska katehēze, 17. nov.,
2021).
br. Jānis

Advents - gaidīšanas un cerības laiks
Savas pārdomas pāvests balstīja uz apustuļa Pāvila
vēstuli korintiešiem.
“Šodien, Adventa pirmajā svētdienā, sākas jaunais
liturģiskais gads. Šo laika ritumu Baznīca iezīmē ar Jēzus
dzīves un pestīšanas vēstures notikumu svinēšanu - teica
pāvests. Baznīca kā māte apgaismo mūsu dzīves ceļu,
atbalsta ikdienas darbos un ved mūs uz galīgo tikšanos ar
Kristu. Šodienas liturģija aicina izdzīvot liturģiskā gada pirmo
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"spēcīgo laiku" (tempo forte) – Adventu, kas ir sagatavošanās
laiks Ziemassvētku noslēpuma svinēšanai. Tas ir gaidīšanas
un cerības laiks. ”
Svētais Pāvils norāda uz gaidīšanas objektu - Kungu,
kas nāk. Apustulis aicina Korintas kristiešus, un arī mūs,
koncentrēt savu uzmanību uz tikšanos ar Jēzu, kurš nāks
pasaules beigās un kurš nāk katru dienu, lai, Viņa žēlastības
stiprināti, mēs varētu darīt labu gan savā, gan citu cilvēku
dzīvē. Mūsu Dievs ir Dievs, kas nāk. Viņš nekad nepieviļ
mūsu cerības! Viņš ienāca pasaulē konkrētā vēstures brīdī,
kļuva par cilvēku, lai uzņemtu uz sevis mūsu grēkus. Viņš
laiku beigās nāks kā tiesnesis. Dievs katru dienu nāk
apciemot savu tautu, katru cilvēku, kas pieņem Viņu Vārda
liturģijā, sakramentos, savos brāļos un māsās.
Turpinot uzrunu, pāvests atzina, ka mēs labi zinām, ka
mūsu dzīvi veido kāpumi un kritumi, gaismas un ēnas. Katrs
no mums ir piedzīvojis vilšanos, neveiksmes un zaudējuma
sāpes. Turklāt pašreizējā situācija, ko iezīmē koronavīrusa
pandēmija, daudzos rada nemieru un bailes, daudzi jūtas
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bezspēcīgi un riskē iekrist pesimisma, noslēgtības un
vienaldzības tīklos. Kā mums vajadzētu uz to reaģēt? –
jautāja Francisks. Psalmu autors iesaka pacietīgi gaidīt:
"Mūsu dvēsele gaida uz Kungu, jo viņš ir mūsu palīgs un
aizstāvis. Mūsu sirds priecājas Viņā" (Ps 32, 20-21).
Paļāvības pilna gaidīšana uz Kungu sniedz drosmi un
mierinājumu dzīves tumšajos brīžos.
“Advents ir nemitīgs aicinājums stiprināt cerību. Tas
atgādina, ka Dievs ir klātesošs vēsturē un ved to uz galamērķi
un pilnību, kas ir Jēzus Kristus. Dievs ir klātesošs cilvēces
vēsturē. Viņš ir Dievs ar mums. Viņš iet kopā ar mums un mūs
atbalsta. Kungs mūs nekad neatstāj vienus. Viņš ir kopā ar
mums mūsu dzīves notikumos, palīdz mums atklāt sava ceļa
nozīmi, savas dzīves jēgu, uzmundrina pārbaudījumu un
ciešanu brīžos. Dzīves vētrās Dievs vienmēr pasniedz mums
roku un atbrīvo no draudiem. Mēs esam aicināti pieķerties
Viņa rokai, lai nenogrimtu bezdibenī un tiktu atrasti – kā māca
Pāvils - "nevainojami mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanas
dienai" (1 Kor 1,8)”.
Lai Vissvētākā Jaunava Marija, sieviete, kura prata
gaidīt, vada mūsu soļus šajā jaunajā liturģiskajā gadā, ko
tikko esam uzsākuši, un palīdz mums īstenot Jēzus mācekļu
misiju, ko iesaka apustulis Pēteris: "Esiet vienmēr gatavi
atlīdzināt katram, kas prasa no jums norēķinu par to cerību,
kas ir jūsos" (sal. 1 Pēt 3,15) - aicināja Svētais tēvs.
Silvija Krivteža - Vatikāns
https://www.vaticannews.va/lv/

Lūgšanas Ziemassvētku vigīlijā (24. decembrī)
Ziemassvētku priekšvakarā ticīgo ģimene pulcējas pie galda.
Ģimenes galva (tēvs, vectēvs vai ģimenes vecākais) var vadīt
šādu kopīgu lūgšanu.
Iesāk lūgšanu ģimenē: Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara
vārdā. Amen.
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Kāds no ģimenes aizdedz sveci un saka: Kristus gaisma.
Visi atbild: Pateicība Dievam.
Tad viens nolasa: Lasījums no sv. Lūkasa Evaņģēlija ( Lk 2, 1–14)
“Bet notika, ka tanī laikā ķeizars Augusts izdeva pavēli, lai tiktu
sarakstīta visa valsts. Šī pirmā sarakstīšana notika Kvirinija, Sīrijas
pārvaldnieka, laikā. Un visi gāja pierakstīties, katrs savā pilsētā.
Un arī Jāzeps no Nācaretes pilsētas Galilejā nogāja Jūdejā,
Dāvida pilsētā, kas saucās Betlēme, tāpēc ka viņš bija no Dāvida
nama un cilts. Lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto sievu, kas
bija grūta. Un notika, ka, viņiem tur esot, pienāca laiks, lai viņa
dzemdētu. Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu, un ietina Viņu
autiņos, un ielika Viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā. Un bija
gani tanī apvidū, kas, būdami nomodā, sargāja nakts stundās savu
ganāmpulku. Un, lūk, Kunga eņģelis piestājās viņiem, un Dieva
spožums apspīdēja tos, un viņi ļoti izbijās. Un eņģelis viņiem
sacīja: Nebīstieties, jo, lūk, es jums pasludinu lielu prieku, kas
notiks visiem ļaudīm: Jo jums šodien Dāvida pilsētā piedzimis
Pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Un tāda jums būs zīme: jūs
atradīsiet Bērnu, autiņos ietītu un silē ieliktu. Un piepeši eņģelim
pievienojās daudz debess karapulku, kas godināja Dievu,
sacīdami: Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes laba prāta
cilvēkiem.”
Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
Visi atbild: Pateicība Dievam.
Lūgšana:
Dievs, Tu darīji, ka šī svētā nakts, kad pieminam Tava Dēla
Iemiesošanos mūsu pestīšanai, atspīdētu ar Tavas gaismas
spožumu. Liec, lai mēs, apgaismoti ar šo spožumu, ar atvērtu sirdi
pieņemtu Jēzu kā mūsu Pestītāju. Svētī mūs un šīs oblātes, ar
kurām dalīsimies, kā zīmi mīlestībai un piedošanai. Dievs, māci
mūs dalīties ar maizi, mīlestību un laipnību ar visiem cilvēkiem, bet
īpaši ar tiem, starp kuriem dzīvojam.
Visi atbild: Amen.
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Seko oblāšu laušana un dalīšanās ar tām, laba novēlējumi Jaunajā
gadā un svētku mielasts.
Lūgšana pēc vigīlijas mielasta: (Skaita kāds no ģimenes
locekļiem)
Mēs Tev pateicamies, Dievs, mūsu labais Tēvs, par Tavu Dēlu
Jēzu Kristu, mēs Tev pateicamies, ka Tu mīli visus cilvēkus, par šo
vigīlijas vakaru un dāvanām, kuras mēs baudījām. Tev lai ir slava
un gods mūžīgi.
Visi atbild: Amen.

Aicinām ziedot Sv. Alberta
draudzes fasādes ārsienu remonta
projektam uz 2021/22. gadu.
Ziedojumu var pārskaitīt uz mūsu
draudzes kontu:
RĪGAS SVĒTĀ ALBERTA ROMAS KATOĻU

DRAUDZE

Saņēmēja reģ. Nr.: 90000083961
Banka: Luminor Bank AS
Konta Nr.:LV04RIKO0002013041712

vai Banka: Swedbank AS
Konta nr.: LV82HABA0551014809665

Mērķi:
Ziedojums baznīcas remontam.
Ziedojums draudzes uzturēšanai.
Lai saņemtu valsts sniegto finansiālu
atbalstu nodokļu atvieglojumam
ar mērķi: Ziedojums sabiedriskā labuma darbībai
Pateicamies Jums jau iepriekš par
ziedotajiem līdzekļiem!
Draudzes prāvests Krišjānis Dambergs
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Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētku laikā
Rīgas sv. Alberta Romas katoļu baznīcā
2021./ 2022.gadā
24.decembris, piektdiena – Mūsu Kunga Jēzus Kristus
dzimšanas svētku Vigīlijas Sv. Mises: 16.00, 18.00 un
21.00
25.decembris, sestdiena - Mūsu Kunga Jēzus Kristus
dzimšanas svētki.
Svētās Mises: 8.00 (PL), 9.00 , 11.00 , 13.00 (KR), 17.00
26.decembris, svētdiena - Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un
Jāzepa svētki. Svētās Mises: 8.00 (PL), 9.00 , 11.00 ,
13.00 (KR), 18.00 - svētība bērniem
27.decembris, pirmdiena – Sv. apustulis un evaņģēlists
Jānis, svētki.(sv. Jāņa godam vīna un sulu svētīšana)
Svētās Mises: 8.00 un 18.00
28.decembris, otrdiena – Sv. Nevainīgo Bērniņu, mocekļu
svētki.
Svētās Mises: 8.00 un 18.00
31.decembris, piektdiena - Svētās Mises: 8.00 un Pateicības
Svētā Mise vecā gada noslēgumā - 18.00
1.janvāris, sestdiena - Vissvētākās Jaunavas Marijas,
Dieva Mātes lielie svētki.
Svētās Mises: 8.00 , 11.00 un 17.00
6.janvāris, ceturtdiena – Kunga Epifānija, lieli svētki.
Svētās Mises: 8.00, 11.00 , un 18.00
9.janvāris, svētdiena – Kunga kristīšana.
Svētās Mises: 8.00 (PL), 9.00 , 11.00 , 13.00 (KR), 18.00
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Liturģiskais Kalendārs
8.decembris, tr ešdiena – Vissvētākās Jaunavas Marijas
Bezvainīgā Ieņemšana, lieli svētki. Sv. Mises: 8.00, 11.00 un

18.00

Adventa laikā trešdienās 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.
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

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

Vissvētākā Sakramenta adorācija:
Svētdienās:
Pēc Sv. Misēm:
plkst. 10:00 - 11:00; 12:00 – 13:00
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
Vikārs:
Jānis Savickis OFMCap
tālr.: 2 001 12 75
e-pasts: br.janis@gmail.com

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