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Lūk, Dieva Jērs! Jņ 1, 35
Lūk, Dieva Jērs!
Ko nozīmē šie Jāņa Kristītāja izteiktie
vārdi? Vārdi, kas norāda uz Jēzu un
liek mācekļiem atstāt savu skolotāju, lai
sekotu Kristum?
Tikai evaņģēlists Jānis attēlo Jēzu kā
Dieva Jēru. Viņš ir vienīgais Jaunās
Derības autors, kurš Kristu tieši
nosauc par Jēru! Savos rakstos viņš to
dara 27 reizes. Lūk, Dieva Jērs, kas nes
pasaules grēkus, Jērs, kurš atver Dzīvības
grāmatu, Jērs, kas ir troņa vidū, kurš ganīs
savu tautu, kurš aizvedīs viņus uz dzīvo
ūdeņu avotiem, un Dievs tur noslaucīs visas
asaras.
Ar Jēra godības vīziju noslēdzās
Atklāsmes grāmata, kur Templī ir Kungs
Dievs, Visuvaldītājs, un Jērs. Šai pilsētai
nav vajadzības pēc saules un mēness, lai to
darītu gaišu, jo to apspīd Dieva spožums un
tās gaismeklis ir Jērs.
Paziņojumā—lūk Dieva Jērs ir
piepildījums jūdu upurjēru sistēmai,
kas tika upurēti katru gadu Lieldienu
laikā un bija kā Salīdzināšanas upura
dziļākā būtība. Jēzus ir Lieldienu Jērs,
jo ar Viņa asinīm iegūstama šķīstīšana,
grēku piedošana un dvēseles glābšanu.
Vienīgi Jēzus uz mūžīgiem laikiem spēj
izskaust grēka nāvējošo vīrusu.
Pateiksimies, jo Dieva Jērs ir noņēmis

nepanesamo grēka jūgu no mūsu
pleciem un mūs atbrīvojies!
Pasaules vēsturē Dievs jau vienreiz
iznīcināja grēku — grēka plūdos, bet ar
tiem tika aizskaloti projām arī praktiski
visi cilvēki.
Tagad Dievs savā mīlestībā ir atradis
ceļu, kā aizskalot jeb paņemt prom
grēku, bet nepazudināt un saudzēt
cilvēku. Pateicoties šim Dieva Jēram,
mēs piedzīvojam Dieva žēlsirdību un
maigumu! Agnus Dei jeb Dieva Jērs, kas
nes pasaules grēku...
Šis dziedājums Baznīcā ir pazīstams jau
no 7 gadu simta un to aizsāk Romas
bīskaps Sergijs I aizgūstot to no savas
dzimtās Sīrijas dievkalpošanas prakses.
Jēra simbols ir cieši klātesošs liturģijā,
mūzikā, ikonogrāfijā un visā Baznīcas
dzīvē. Pagodināsim Kungu!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes ērģelnieci Dignu Markuli
nozīmīgajā dzīves jubilejā!

Šodien, 18. janvārī plkst. 16. 00 pirmā Katehēzes nodarbība tiem,
kuri gatavojas sakramentu saņemšanai (Kristības / Pirmā sv.
Komūnija, Izlīgšanas sakraments, Laulības sakraments).
Nākošā nodarbība 25. janvārī plkst. 16. 00! Aicināti visi!
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze
22. janvārī plkst. 17. 45 BĪBELES STUNDA! Vadītāja Stella,
tikšanās vieta Liepas zāle. Aicināti visi!
23. janvārī plkst. 17. 00 Adīšanas pulciņa nodarbības (tikšanās
baznīcā). Atb. Linda t. 27570841
Svētdienā mūsu draudzē darbojas Labā Gana katehēze (3-6 gadi)
Vecāku un bērnu rīcībā ir katehētes Zane (25449665) un Ieva (pirms un
pēc sv. Mises pl. 10. 00 svētdien).
Mārupes katoļu draudzes dievkalpojumi notiks Mārupes novada
Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe,
Mārupes novads): 25.janvārī plkst. 14:00. Visi laipni aicināti!
Līdz 25.janvārim Mākslas muzejā "Rīgas birža" skatāma unikāla
15.gadsimta sākuma itāļu mākslinieka Džentiles da Fabriāno (Gentile
da Fabriano, ap 1370. — 1427.) glezna "Pazemības Dievmāte" ["La
Madonna dell'Umiltà"] no San Matteo Nacionālā muzeja Pizā Itālijā.
RARZI Ziemas uzņemšana maģistra programmās
Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde
Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas
zinātņu institūts 2014./2015. studiju gadā uzņem studentus. Ar studiju
programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas
kārtību var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv
Dzīvības Mātes rekolekciju mājā (Rēzeknes nov. Sarkaņos) no
2015. gada 26.aprīļa līdz 3. maijam notiks ignāciskās klusuma
rekolekcijas ar garīgajiem vingrinājumiem. Uz tām ir iespējams
pieteikties rakstot pa e-pastu sandrasje@inbox.lv vai zvanot pa tālruni
29387125 māsai Brigita SJE. Rekolekcijas
vadīs Euharistiskā Jēzus māsa
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Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par
kristiešu vienotību. Tās ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā norisinās
dažādi ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanu brīži, kuros piedaloties
iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”.
Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pirmsākumi meklējami jau 1740.
gadā, kad Skotijā aizsākās Vasarsvētku kustība, kas aicināja lūgties par
un kopā ar visām Baznīcām.
1908. gadā datumus Baznīcas vienotības oktāvai no 18. līdz 25. janvārim
pirmo reizi izvēlējās anglikāņu mācītājs Pols Vatsons. Izvēlētie datumi
saistās ar diviem lieliem Baznīcas apustuļiem - sv. Pēteri un sv. Pāvilu. 18.
janvārī sv. Pēteris kļuva par pirmo Romas bīskapu, tas ir, pāvestu, no kura
arī pēc tam ir nākusi tagadējo pāvestu pēctecība.
Savukārt, 25. janvārī ir sv. Pāvila atgriešanās svētki, kad viņš no kristiešu
vajātāja kļuva par dedzīgu Kristus piekritēju un draugu.
Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību pasaules mērogā organizē
Pasaules Baznīcu padome un Pontifikālā kristiešu vienotības
veicināšanas padome. Jau kopš 1968. gada tiek izstrādāti lūgšanu un
pārdomu teksti visas nedēļas garumā. Šogad šos tekstus sagatavo
Brazīlijas kristieši, nākošgad tā būs Latvija...
Šogad izvēlētā tēma ir ņemta no Jāņa evaņģēlija Jēzus vārdiem
samārietei : ‘Dod man dzert!’ (Jņ 4. 1-42)
Svēto Rakstu lasījumus un pārdomas šī gada Lūgšanu nedēļai par
kristiešu vienotību var lasīt izdevuma „Mieram tuvu” janvāra numurā.

Pāvests Francisks sūta sveicienus Latvijai!

12. janvārī, pāvests Francisks tikās ar diplomātisko korpusu, tostarp arī ar
Latvijas vēstnieku pie Svētā Krēsla Einaru Semani, kurš viņam nodeva
prezidenta Andra Bērziņa un Latvijas iedzīvotāju novēlējumus Jaunajā
gadā. E. Semanis atkārtoti ielūdza pāvestu apmeklēt Latviju, īpaši
uzsverot to, ka 2015. gadā aprit 800 gadi kopš pāvests Inocents III oficiāli
pasludināja Livoniju par Terra Mariana jeb Dievmātei veltītu zemi.
Izmantojot iespēju, vēstnieks uzdāvināja pāvestam latviešu valodā izdoto
Franciska apustulisko pamudinājumu "Evaņģēlija prieks" (Evangelii
Gaudium). Pāvests bija patiesi iepriecināts un pateicīgs par to.
Tikšanās laikā pāvests izteica augstu novērtējumu labajai sadarbībai
starp kristīgajām konfesijām Latvijā. Pāvests Francisks lūdza nodot viņa
vislabākos novēlējumus un apsveikumus Jaunajā gadā prezidentam un
visai Latvijas tautai. Sīkāka informācijas 18. 01. plkst. 22. 00 raidījumā
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Gandarīšanas sakramentu
var saņemt pirms Sv. Misēm un to
norises laikā.
¤ Katra mēneša 13. datumā plkst.
12.00 (izņemot svētdien) Sv. Mise par
godu Fatimas Dievmātei.

Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas
Magdalēnas Romas katoļu baznīcā
darbdienās notiek 7. 30 un 19. 00
Svētdienās un svētku dienās:
8.00 / 10.00 / 14. 00 / 18. 00
(Plkst. 14. 00 sv. Mise angļu val.)

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Prāvesta palīgs: pr. Andžejs Keziks, t.22420934, andzejskeziks@gmail.com
Katra pirmā mēneša piektdienā mūsu draudzē ir Tezē lūgšanu vakars
Sākums plkst. 18. 00, pēc sv. Mises Nomoda nakts un sv. Mise plkst. 24. 00!
 Kalpošana draudzē 
 Draudzes koris
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929
 Procesija
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
 Svētdienas skola bērniem / pieaugušajiem
Svētdienas skolas nodarbības svētdienās pēc Sv. Mises Baznīcas procesijas telpās.
Atb. Marija Kudiņa (27855608). Aicināti visi!
Draudzē darbojas Labā Gana katehēzes grupa bērniem no 3 līdz 6 gadiem!
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, draudzes baznīcas 2.stāvā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"Kalnā"
M. Magdalēnas jauniešu ekumēniska, evanģelizējoša, sadraudzību veicinoša,
izklaidējoša iniciatīva. Tikšanās ik pēc 3 nedēļām sagatavotā tematiskā vakarā.
Kontakti: e-pasts kalnaa@inbox.lv,
Rīgas svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze.
Rīgā, Klostera ielā 2, LV-1050,
reģ. nr. 90000099163, konts: LV77HABA000140J051886.

Draudzei piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (Finanšu ministrijas
24.11.2006.lēmums Nr. 260). Draudzes informatīvā lapa tiek sagatavota ik nedēļu.
E-pasts: avize@magdalenasdraudze.lv
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