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Miers un labums!
Janvāra mēneša centrālais notikums ir lūgšanu nedēļa par
kristiešu vienotību (no 18.janvāra līdz 25.janvārim), kas vainagosies ar
sv. apustuļa Pāvila atgriešanās svētkiem 25. janvārī. Tas, kas mums
jāpaņem no šiem svētkiem, ir apustuļa Pāvila dzīves radikāla maiņa pēc
tikšanās ar Kungu Jēzu ceļā uz Damasku. Iepriekš viņš bija kristiešu
vajātājs, bet tagad - dedzīgs Evaņģēlija sludinātājs. Šis notikums bija
Pāvilam tik svarīgs, ka viņš visu savu dzīvi uzlūkoja saistībā ar šo
notikumu. Tas bija jauns atskaites punkts viņa dzīvē. Kādu vēl atskaites
punktu šajā mēnesī mēs varam atrast sev?
6. janvārī, Kunga Parādīšanās svētkos, pāvests Francisks
publiskoja vēstījumu Pasaules Misiju Dienai “Jūs būsiet mani

liecinieki” (Apd 1,8), kuru svinēsim 23. oktobrī. Kādas gada sākuma
iedvesmas mēs varam atrast sev šajā vēstījumā? Pāvests uzsver, ka
vārdi “Jūs būsiet mani liecinieki” attiecas uz visiem kristiešiem, kuri ir
aicināti liecināt par Kristu. Tas īpaši ir aktuāli, jo universālajā Baznīcā un
arī mūsu draudzē ir uzsācies Sinodālais ceļš. Mēs visi esam aicināti tajā
piedalīties: piesakies rakstot br.krisjanis2@gmail.com Pāvests
vēstījumā uzsver, ka “Baznīca ir Kristus mācekļu kopiena un nav citas
misijas kā tikai evaņģelizēt pasauli, dodot liecību par Kristu.”
“Jūs būsiet mani liecinieki” ir izteikts daudzskaitlī un tādā
veidā atklājas mūsu misiju aicinājuma kopienas raksturs. Katram
ticīgajam jāīsteno savs misiju aicinājums nevis individuāli, bet “komūnijā
ar Baznīcas kopienu”. Sinodālais ceļš var kļūt par brīnišķīgu vietu, kur
pārdomāt savu vietu Baznīcā un atklāt, uz ko Kungs mūs aicina.
Pāvests norāda, ka mums nav jādzīvo tikai, lai īstenotu misiju, bet
vispirms, lai to izdzīvotu un pieredzētu ikdienā; lai ne tikai dotu liecību,
bet arī lai būtu par Kristus lieciniekiem.
br. Jānis

Lai Marija palīdz mums panākt mieru savās sirdīs
2022. gada pirmajā dienā, uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”,
pāvests atgādināja, ka Vissvētākā Jaunava Marija – Dieva Māte atstāja
mums brīnišķīgu vēsti, proti, ka Dievs ir tuvu mums, Viņš ir mums
pieejams.
Francisks norādīja, ka mēs iesākam jauno gadu, uzticot to Marijai
– Dieva Mātei. Šīs dienas Evaņģēlijs runā par Mariju un Betlēmes silīti.
Tajā teikts, ka gani, dzirdējuši eņģeļa vēsti, steigšus devās uz grotu un tur
atrada Mariju, Jāzepu un silē guldītu Bērnu (sal. Lk 2, 16). Marija gulda
Jēzu silītē. Viņa nepatur savu Dēlu sev, bet stāda mums priekšā. Dieva
Māte novieto Viņu silītē un aicina mūs uzlūkot Viņu, pieņemt un pielūgt.
Lūk, Marijas mātišķība – sacīja pāvests. Marija dāvā mums visiem savu
Dēlu.
Klusi novietojot Jēzu mūsu acu priekšā, Marija atstāj mums
brīnišķīgu vēsti: Dievs ir tuvu, Viņš ir mums pieejams. Marija mums
atklāj, ka Dievs nenāk kā kāds varenais, kurš grib, lai no viņa bītos, bet
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Viņš ienāk mūsu vidū kā
trausls bērns, kurš prasa
mūsu
mīlestību.
Dievs
netiesā no sava troņa augšā,
bet uzlūko mūs no apakšas kā
brālis, kā dēls. Viņš piedzimst
maziņš un trūcīgs, lai vairs
nevienam nevajadzētu no
sevis kaunēties. Tieši tad, kad
piedzīvojam savu vājumu un
trauslumu, mēs varam labāk sajust Dieva tuvumu. Dieva Dēls piedzimst
kā mazs Bērns, lai neviens netiktu atstumts, lai mēs visi varētu kļūt par
brāļiem un māsām.
Jaunais gads iesākas ar Dievu, kurš atrazdamies Marijas rokās un
silītē, mūs maigi iedrošina – turpināja Svētais tēvs. Mums ir vajadzīgs šis
iedrošinājums. Pandēmijas dēļ mēs joprojām dzīvojam nedrošos un
smagos laikos. Daudzi ir nobijušies par nākotni, viņus nospiež sociālā
situācija, personīgās problēmas, apdraud briesmas, kas rodas no
ekoloģiskās krīzes, netaisnībām un ekonomiskiem satricinājumiem
pasaulē.
Pāvests atzina, ka domā par jaunajām mātēm, kuras ar saviem
bērniem bēg no kariem un bada vai atrodas bēgļu nometnēs. Tādu ir ļoti
daudz. Šajā sakarā viņš atgādināja, ka pasaule izmainīsies un cilvēku
dzīve uzlabosies tikai tad, ja uzdrošināsimies būt citu rīcībā. Ja mēs
kļūsim par brālības veicinātājiem, tad spēsim atjaunot karu un
vardarbības plosītās pasaules pavedienus.
Turpinājumā Francisks atgādināja, ka 1. janvārī tiek atzīmēta
Pasaules Miera diena, un norādīja, ka miers ir gan dāvana no augšienes,
gan arī mūsu kopīgu pūliņu rezultāts. Mieru ir jālūdz no Dieva, jo vieni
paši mēs to nespējam nosargāt. Mēs varam pa īstam veicināt mieru tikai
tad, ja tas ir mūsu sirdī, ja to saņemam no Miera Karaļa – uzsvēra Svētais
tēvs.
Miera labā mums ir jāsper arī konkrēti soļi. To var veicināt,
izrādot uzmanību pēdējiem, iestājoties taisnības labā, uzdrošinoties
piedot, kas tādējādi ļauj nodzēst naida uguni. Lai veicinātu mieru, ir
vajadzīgs arī pozitīvs skatiens. Vai tas būtu Baznīcā vai sabiedrībā –
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mums jāskatās nevis uz slikto, kas šķeļ, bet uz labo, kas var vienot. Nav
jēgas sisties un žēloties, bet ir jāatloka piedurknes un jāveicina miers –
skaidroja pāvests, novēlot, lai Dieva Māte, kas ir Miera Karaliene, šī
gada sākumā panāk mūsu siržu un visas pasaules vienotību.
Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” Francisks atgādināja, ka Pasaules
Miera dienu iedibināja pāvests Pāvils VI 1968. gadā, un, atsaucoties uz
šī gada vēstījumu, uzsvēra, ka miers tiek veidots ar dialogu starp
paaudzēm, audzināšanu un darbu. Ja nebūtu šo trīs elementu, tad
pietrūktu pamata. “Iesim mājās, domājot: miers, miers, miers!” mudināja
Svētais tēvs. “Mums ir vajadzīgs miers (…). Mēs gribam mieru!”
Jānis Evertovskis – Vatikāns
https://www.vaticannews.va/lv/

Labdarības akcija “Dāvināsim viens otram!”
Šogad atbalstījām Rīgas Svētā Alberta
Romas katoļu baznīcas draudzes locekļus,
dienas centra "Kastanis" un sociālās mājas
seniorus un invalīdus. Draudzes locekļi varēja
paņemt eglē ieliktās lapiņas ar vēlamo dāvanu
un

līdz

Ziemassvētkiem

atnest

sarūpētos

labumus. Rezultātā kopumā saziedots ap 90
dāvanām. Seniori sūta jums savas pozitīvās
emocijas un lūgšanas, saka sirsnīgu paldies
visiem ziedotājiem, jūsu atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Prieks un gandarījums
par paveikto.
Sandra Kuzņecova
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TRIJU ĶĒNIŅU SAGAIDĪŠANA RĪGAS SV ALBERTA DRAUDZĒ
Ievadot Kunga Parādīšanās svētkus, 5.janvāra vakarā Rīgas Sv.
Alberta draudzi apciemoja trīs Austrumu Gudrie, kas pēc tālā ceļa
gribēja mazliet atpūsties un apciemot draudzes bērnus, lai nodotu viņu
lūgumus jaundzimušajam Dieva Dēlam, kuru dodas pielūgt, vadoties pēc
Betlēmes zvaigznes norādēm. Pēc Svētās Mises, kurā piedalījās arī kupls
bērnu pulciņš, visi saspringa lielās gaidās, vai tiešām Austrumu Gudrie
ieradīsies baznīcā. Gaidītāju sirdīs bija daudz jautājumu par šo notikumu,
cerība tikties ar Gudrajiem, vēlme nodot ciemiņiem iepriekš sagatavotas
vēstulītes Jēzus bērniņam ar saviem lūgumiem.
Pamazām Triju Ķēniņu viesošanās Sv. Alberta draudzē jau kļūst par
tradīciju, kuras iedzīvināšanu uzņēmusies Neokatehumenālā ceļa
kopiena. Nododot savu pieredzi, misijas A d Gentes ģimenes, kuras nāk
no Spānijas vai Itālijas, cenšas atklāt draudzes bērniem šo svētku
skaistumu, kas ar lielu vērienu tiek svinēti viņu mītnes zemēs. Galvenā
šo svinību būtība ir nodot vēsti bērniem, ka viņi ir gaidīti baznīcā,
veidojot tuvākas attiecības ar Jēzu. Visos notikumos, kas norisinās, ir
iesaistīti bērni, sekojot vārdiem – Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie
Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība (Mt 19,14). Jaunākie
klausītāji tika iepazīstināti ar Evaņģēlija vēsti, veidojās dialogs par to,
cik daudz bērni zina par
Austrumu
Gudrajiem.
Laikam ejot, parādījās
karavāna, tās priekšgalā
soļoja Trīs Ķēniņi un tiem
sekoja kalpi ar lielu lādi,
kurā bija sarūpētas dāvanas
bērniem. Gudrie devās līdz
altārim, pielūdza Jēzus
Bērniņu un apsēdās, lai
varētu mazliet atpūsties pēc
garā ceļa. Tagad bērni
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varēja ciemiņus ciešāk aplūkot un iztaujāt viņus par sev interesējošiem
jautājumiem. Daudzi bērni cēla rokas augšā, lai varētu uzdot kādu
jautājumu pašiem Ķēniņiem. Pienāca brīdis, kad katrs bērniņš varēja
doties pie viena no Austrumu Gudrajiem un nodot savu vēstulīti ar
lūgumiem Dieva Dēlam, bet, ja vēstulīte nebija uzrakstīta, domās varēja
izteikt lūgumus, jo Dievs tāpat zina, kas notiek mūsu prātā un sirdī.
Vēstulītes Ķēniņi nodeva kalpiem, kas tās salika lielā maisā, un pretī deva
dāvaniņas, iepriecinot mazās sirsniņas.
Drīz pienāca brīdis, kad Austrumu Gudrajiem bija jādodas tālāk,
sekojot zvaigznei. Bērni tos pavadīja, skanot pateicības dziesmai. Vēl ilgu
brīdi bērnu skatieni bija vērsti baznīcas izejas virzienā, kur pazuda
noslēpumainie ciemiņi, bet tad atsākās čalas, un visi steidza dalīties ar
saviem iespaidiem par notikušo ar draugiem vai vecākiem, tika atvērtas
dāvaniņas un izrādīti labumi, kas tajās bija atrodami. Baznīcā jaunās
paaudzes uzvedībā bija jūtams liels enerģijas pieplūdums. Cik labi, ja ar
šādiem pasākumiem bērnu sirdīs kaut nedaudz vairāk varētu iesēt ticību
Dievam, cerību uz brīnumiem, un ciešāku bērnu personisko attiecību
veidošanu ar mūsu Radītāju un Glābēju Jēzu Kristu.
Romualds
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Liturģiskais kalendārs
No 18.janvāra līdz 25.janvārim: lūgšanu nedēļa par kristiešu
vienotību. Var saņemt pilnas atlaidas tie, kur i piedalīsies
lūgšanās visu nedēļu.
21.janvāris, piektdiena – sv. Agnese, jaunava un mocekle,
piemiņas diena. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
25.janvāris, otr diena – sv. apustuļa Pāvila konversija,
svētki. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
28.janvāris, piektdiena – sv. Toms no Akvīnas, priesteris un
Baznīcas doktors. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
2.februāris, trešdiena – Kunga prezentācija, svētki. Sv.
Mises: 8:00 un 18:00. Konsekrēto personu diena. Šajā
dienā tiks svētītas sveces.
3.februāris, cetur tdiena - sv. Blazija, bīskapa un mocekļa,
piemiņas diena. Svētība pret kakla slimībām. Svētās
Mises: 8:00 un 18:00.
5.februāris, sestdiena – sv. Agates, jaunavas un mocekles,
piemiņas diena. Tiks svētīta maize un ūdens. Svētās Mises:
8:00 un 17:00.
11.februāris, piektdiena – Vissv. Jaunava Marija - Lurdas
Dievmāte, piemiņas diena. Vispasaules slimnieku diena –
svētība slimniekiem. Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
14.februāris, pir mdiena – sv. Cirils, mūks, un sv. Metodijs,
bīskaps, Eiropas aizbildņi, svētki. Sv. Mises: 8:00 un
18:00.
22.februāris, otr diena – sv. Apustuļa Pētera katedra, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 18:00.
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
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

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
svētkos:
8:00 LV
11:00 (Summa) LV
18:00 LV(sestdienās 17:00)
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
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
svinamo Baznīcas svētku dienās:
slēgta.
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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