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2022. gada jūlijs un augusts* Nr. 130
Slavēts Kristus,
brāļi un māsas!
Piecpadsmitajā parastā
liturģiskā laika svētdienā
pirmajā lasījumā mēs
dzirdam Atkārtotā likuma
grāmatas vārdus: ” Šis
vārds ir ļoti tuvu tev –
tavā mutē un tavā sirdī,
lai tu to pildītu’’ (At 30,
14). Dieva Vārds, kā
nekad agrāk citos laikos,
šodien tev ir pieejams,
brāli. Agrākajās paaudzēs
tikai retais prata lasīt un
rakstīt, bet šodien Dieva
Vārdu tu vari lasīt iztulkotu savā dzimtajā valodā.
Lai vēl padziļinātu Dieva Vārda nozīmi un
jēgu, paņem
salīdzināšanai arī citu valodu Svēto Rakstu tulkojumus, un vēl
labāk - Baznīcas Tēvu komentārus. Šodienas apstākļos Dieva
Vārdu vari klausīties ierakstītu audio versijās vai interneta vietnēs,
bet vislabāk to darīt dzīvajā liturģijā kopā ar ticības brāļiem. Ir tik
daudz dažādu veidu, kā vari pieņemt Dieva Vārdu, kas atrodams
Svētajos Rakstos, Bībelē – Jaunajā un Vecajā Derībā. Bet vislabāk

ir Dieva Vārdu pieņemt savā sirdī un apliecināt to ar savām lūpām,
kā to atklāj Mozus izredzētajai Kunga tautai.
Dārgais brāli, lai dzīvais Dieva Vārds tevi uzrunā, pārveido
un apgaismo, tāpēc klausies, lasi un meditē to! Lai šie divi vasaras
mēneši ir laiks, kad tu vari nedaudz atpūsties, bet ne no Dieva un
Viņa Vārda, jo atrasties Kunga klātbūtnē jau ir atpūta.
Dieva svētību un Svētā Gara gaismu novēlot,
Prāvests Krišjānis

Pāvests: "Ģimenes dzīve nav neiespējamā misija"
Romā ir ieradušies vairāk nekā 2 tk. delegāti no 120 pasaules
valstīm, lai piedalītos 10. Pasaules ģimeņu saietā. Tas iesākās 22. jūnija
vakarā ar Ģimeņu festivālu Pāvila VI zālē, Vatikānā, un ilgs līdz 26.
jūnijam. Pasākuma mērķis – izcelt laulības un ģimenes skaistumu
mūsdienu pasaulē. Festivāla laikā pāvests teica uzrunu.
Noklausījies dažu ģimeņu liecības, Francisks sacīja: “Sāciet ar savu
reālo situāciju, izejot no tās, mēģiniet iet kopā: kopā kā laulātie, kopā savā
ģimenē, kopā ar citām ģimenēm, kopā ar Baznīcu. Es domāju par Labo
samarieti, kurš satiek uz ceļa ievainoto cilvēku, pieiet pie viņa, uzņemas
par viņu rūpes un palīdz viņam turpināt ceļu. Es gribētu, lai tieši tāda jums
būtu Baznīca! Lai tā būtu Labais samarietis, kas pieiet jums klāt un palīdz
jums turpināt savu ceļu un spert ‘papildu soli’, lai cik tas būtu mazs”.
Pāvests atgādināja, ka laulāto mīlestība nav tāds ceļš, ko būtu jāveic
vienatnē, bet gan kopā ar Kungu. Atsaucoties uz Luidži un Serenas teikto,
kuriem bija bail laulāties, viņš uzsvēra, ka “ģimenes dzīve nav
neiespējamā misija”. “Mēs varam teikt”, viņš turpināja, “ka tad, kad
vīrietis un sieviete iemīlas, Dievs sarūpē viņiem dāvanu – laulību.
Brīnišķīga dāvana, kas slēpj sevī dievišķās mīlestības spēku. [Šī mīlestība
ir] stipra, ilgtspējīga, uzticīga, spējīga atjaunoties pēc katras neveiksmes
vai vājības. Laulības nav formalitāte. Mēs nelaulājamies, lai piekabinātu
sev katoļu ‘etiķeti’, lai paklausītu kādai normai, vai tāpēc, ka to prasa
Baznīca; mēs laulājamies tāpēc, ka gribam balstīt savu laulību uz Kristus
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mīlestības, kas ir
stipra kā klints”.
Svētais
tēvs
atgādināja, ka visi
var iet svētuma ceļu,
un atzina, ka katra
cilvēka un katras
ģimenes dzīves sastāvdaļa ir krusts.
Tomēr pat slimības
un nāves krusts
nespēj iznīcināt ģimeni un izraut no laulāto sirdīm mieru.
Pāvests arī uzsvēra, ka piedošana dziedē visas brūces. Ja laulāto
attiecības kāda iemesla dēļ tiek sarautas, tā ir traģēdija, kuras priekšā
nevaram palikt vienaldzīgi. Īstenībā neviens nevēlas “īstermiņa” mīlestību
vai mīlestību “uz noteiktu laiku”. Tāpēc tad, kad grēki un cilvēciskās
vājības satricina laulību, mēs ļoti ciešam. Taču pat vētrās Dievs redz, kas
notiek mūsu sirdī – atgādināja Francisks.
Viņš pieminēja viesmīlību un otra uzņemšanu, sakot, ka, ja tā trūktu
no ģimeņu puses, tad sabiedrība kļūtu auksta un neapdzīvojama. Runājot
par reliģiskajām un kultūras atšķirībām, kādas ir sastopamas arī ģimenēs,
pāvests sacīja: “Dzīvojot ar to, kurš ir citādāks, mēs mācāmies būt ģimenē
brāļi un māsas. Mēs mācāmies tikt pāri domstarpībām, aizspriedumiem,
nepieļaut noslēgšanos un kopā veidot kaut ko cēlu un skaistu, izejot no tā,
kas mums ir kopīgs”.
10. Pasaules ģimeņu tikšanās kulminācijas punkts būs Svētā Mise,
ko pāvests celebrēs sestdien pulksten 18.30 (pēc Itālijas laika) Svētā
Pētera laukumā. Iepriekš tā bija plānota pulksten 17.15, taču lielā
karstuma dēļ, kāds šajās dienās ir pārņēmis Romu, tā pārcelta uz nedaudz
vēlāku laiku. Svētdien pāvests kopā ar visas pasaules ģimenēm skaitīs
lūgšanu “Kunga eņģelis”.
Jānis Evertovskis – Vatikāns
https://www.vaticannews.va/lv
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Pirmā Svētā Komūnija mūsu draudzē
5. jūnijā Sv. Alberta baznīcā notika svinīgs pasākums.
Prāvests Krišjānis Dambergs pieveda 15 bērnus pie Pirmās Svētās
Komūnijas. Bērni kā balti eņģeļi, trīcošām sirsniņām pirmo reizi
varēja pilnvērtīgi piedalīties Sv. Misē un pieņemot Svēto Komūniju.
Pēc Mises bērnu vecāki pateicās prāvestam un par sniegto Dieva

dāvanu, jo cilvēka dzīve bez Dieva ir bezjēdzīga un tukša. Baznīcas
dārzā skolēni, viņu vecāki, radinieki, svētdienas skolas skolotājas
kopā ar prāvestu atzīmēja šo svarīgo notikumu pie kopīgi sarūpēta
svētku galda.
Lai arī šogad mācības Svētdienas skolā sanāca ilgākas dažādu
valstī noteikto ierobežojumu dēļ, bērni cītīgi nāca svētdienās uz

nodarbībām un mācījās. Paldies svētdienas skolas skolotājām par
bērnu sagatavošanu šim svētīgajam brīdim! Lai Dieva svētība un
spēks arī turpmāk!
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Svētceļojums Rīga - Aglona 2022
Šogad svētceļojumu uz Aglonu no Sv. Alberta baznīcas sāksim
3.augustā, aizbraucot uz Alūksni. Līdzi ies t. Krišjānis.
Moto: “Lai visi būtu viens.” (Jņ 17, 21)
Pieteikšanās un informācija:
zvanot Inesei pa tālr.: 26160413 vai
rakstot uz e-pastu: ejiet.maciet@gmail.com.
Obligāta grupas tikšanās paredzēta svētdien,
31.jūlijā plkst.16:00.
Nepilngadīgie (līdz 18 gadu vecumam) var doties ceļā tikai kopā ar
vecākiem vai pieaugušu aizbildni.
Dalības maksa 90 EUR.

KAPUSVĒTKI RĪGAS SV. ALBERTA
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ
2022.GADĀ:

30. jūlijā

plkst. 12:00

Ziepniekkalna kapos

20. augustā

plkst. 12:00

Ķekavas kapos

27.augustā

plkst. 12:00

Katlakalna kapos

Liturģiskais kalendārs
11. jūlijs, pir mdiena – Sv. Benedikts, abats, Eiropas aizbildnis, svētki.
Sv. Mise 18:00.
15. jūlijs, piektdiena – Sv. Bonaventūra, bīskaps un Baznīcas doktors,
piemiņas diena.
Sv. Mise 18:00.
22. jūlijs, piektdiena –Sv. Marija Magdalēna, svētki. Sv. Mise 18:00.
23. jūlijs, sestdiena –Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki.
Sv. Mises: 8:00 un 17:00 (svētdienas sv. Mise).
24. jūlijs, svētdiena – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas
gadadiena, lieli svētki. Sv. Mises kā svētdienā.
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25. jūlijs, pir mdiena – Sv. Apustulis Jēkabs, svētki. Sv. Mise 18:00.
1. augusts, pir mdiena - Sv. Alfons Marija Liguri, bīskaps un Baznīcas
doktors, piemiņas diena. Sv. Mise 18:00.
2. augusts, otr diena – Porcjunkula (franciskāņu ordeņa svētki), svētki
un atlaidas ticīgajiem, kuri apmeklēs dievnamu, pieņemot Sv.
Komūniju. Sv. Mise 18:00.
4. augusts, cetur tdiena – Sv. Jānis Marija Vianejs, priesteris,
piemiņas diena. Sv. Mise 18:00.
6. augusts, sestdiena – Kunga Pārveidošanās, svētki. Sv. Mises: 8:00
un 17:00 (svētdienas sv. Mise).
8. augusts, pir mdiena – Sv. Dominiks, priesteris, piemiņas diena. Sv.
Mise 18:00.
9. augusts, otr diena – Sv. Terēze Benedikta no Krusta (Edīte Šteina),
jaunava un mocekle, Eiropas aizbildne, svētki. Sv. Mise 18:00.
10. augusts, tr ešdiena – Sv. Laurencijs, diakons un moceklis, svētki.
Sv. Mise 18:00.
11. augusts, cetur tdiena – Sv. Klāra, jaunava, piemiņas diena. Sv.
Mise 18:00.
14. augusts, svētdiena – Sv. bīskaps Meinards, Latvijas aizbildnis,
lieli svētki. Sv. Mises kā svētdienā.
15. augusts, pir mdiena – Vissv. Jaunavas Marijas uzņemšana
Debesīs, Māras zemes Karaliene un Aizbildne, obligāti svinami lieli
svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00.
20. augusts, sestdiena – Sv. Bernards, abats un Baznīcas doktors,
piemiņas diena. Sv. Mises: 8:00 un 17:00 (svētdienas sv. Mise).

22. augusts, pir mdiena – Vissv. Jaunava Marija - Karaliene,
piemiņas diena. Sv. Mise 18:00.
24. augusts, tr ešdiena – Sv. apustulis Bartolomejs, svētki. Sv. Mise
18:00.
27. augusts, sestdiena – Sv. Monika, piemiņas diena. Sv. Mises: 8:00
un 17.:00 (svētdienas sv. Mise).
29. augusts, pir mdiena – Sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāve, piemiņas
diena. Sv. Mise 18:00.
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
Baznīca atvērta:
Darbadienās:
7.30 – 9.00 un 17.00 – 18.45
Sestdienās:
7.00 – 9.00 un 16.00 – 18.00
Svētdienās:
8.00 – 14.00 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 ( nebūs jūlijā un augustā)
18:00 LV
Sestdienās:
8:00 LV
17:00 LV
Svētdienās:
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)

Vissvētākā Sakramenta adorācija:
Svētdienās:
Pēc Sv. Misēm:
plkst. 10:00 - 11:00; 12:00 – 13:00

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.

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 !
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