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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 25. janvārī Nr. 4 (171)

Nāciet man līdzi, Es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem /Jēzus/
Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir
tuvu – nožēlojiet grēkus un ticiet
Evaņģēlijam!
Lai pasludinātu šo vēsti Jēzus izvēlas,
uzrunā un aicina savus mācekļus. Viņš
aicina atstāt dzimto vietu, darbu,
vecākus, lai ievadītu savus mācekļus
Dieva Valstības dāvanā.
Priekšnoteikums ir grēku nožēla un
ticība Evaņģēlijam.
Kā mēs varam īstenot šo dievišķo
aicinājumu?
Svētais Hieronīms runā par pieciem
atgriešanās ceļiem:
vispirms savu grēku nosodīšana,
tad piedošana savam tuvākajam,
trešais ceļš ir lūgšana,
ceturtais – žēlsirdības dāvanas un
piektais – pazemība.
Tāpēc nebūsim pasīvi, bet gan ik
dienas iesim pa šiem ceļiem! Šie ceļi ir
viegli, un tu nevari aizbildināties, ka
nespēj pa tiem iet.
Pat ja tu dzīvo vislielākajā nabadzībā,
tu vari atteikties no dusmām,
būt pazemīgs, dedzīgi lūgties un
nosodīt savus grēkus – tava nabadzība
tam neliek nekādus šķēršļus.
Ejot atgriešanās ceļu, mēs esam
aicināti dāvāt savas bagātības, tomēr
arī nabadzība mums netraucē pildīt šo
priekšrakstu.

Nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva.
Ikvienam, kas no sirds vēršas pie
Dieva, durvis ir atvērtas, un Debesu
Tēvs ar prieku uzņem katru, ja vien
viņš patiesi nožēlo grēkus.
Kristus, aicinot savus mācekļus, dara
tos par cilvēku zvejniekiem. Viņš pats
kļūst par dievišķo kapteini Baznīcas
laivai, lai tos, kas Viņam tic, vestu līdz
pat Debesu tēvijai mierīgā braucienā
un lai darītu par Valstības pilsoņiem
tos, ar kuriem ir vienots savā
cilvēcībā.
Īpaši atcerēsimies Kunga Jēzus
vārdus, kad Viņš mums mācīja
labvēlību un pacietību. Jo Kungs
runāja tā: "Esiet žēlsirdīgi, lai saņemtu
žēlsirdību; piedodiet, lai jums tiktu
piedots."

Magdalēnas vēstis

2015. gada 25. janvārī Nr 4 (171)

Dievam viss ir iespējams!

Draudzes informācija:

Šodien, 25. janvārī plkst. 16. 00 pirmā Katehēzes nodarbība tiem,
kuri gatavojas sakramentu saņemšanai (Pirmā sv. Komūnija, Izlīgšanas
sakraments, Laulības sakraments). Nākošā nodarbība 1. februārī plkst.
16. 00! Aicināti visi!
Šodien, 25.janvārī plkst. 14:00 Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojumi notiks Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē
(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads). Sv. Misi vadīs pr. A.
Kravalis. Visi laipni aicināti!
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze
Svētdienās 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).
30. janvārī plkst. 17. 45 BĪBELES STUNDA! Vadītāja Stella,
tikšanās vieta Liepas zāle. Aicināti visi!

31. janvārī Konsekrētās dzīves dienā sv. Misi mūsu draudzē plkst.
19. 00 svinēs Apustuliskais Nuncijs arh. Pedro Lopess Kintana.
2. februārī Sveču dienā sv. Mises plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00
(Latvijas televīzija)
6. februārī sv. Marijas Magdalēnas baznīcā Nomoda nakts.
(Rožukronis, sadraudzības laiks, adorācija, Sv. Mise plkst. 24. 00)
Ģimenes ekoloģijas institūts rīko semināru: Ieskats MFM projektā
un meiteņu nodarbības "Ciklu šovs - mana ķermeņa slepenā koda
atklāšana" prezentācija. Moto: "Es varu nosargāt tikai to, kam apzinos
vērtību!" Lektore, programmas autore, dabiskās ģimenes plānošanas
speciāliste, dr. med. Elizabeth Raith Paula (Vācija, Minhene)
Šī ir vienreizēja iespēja tikties ar programmas autori Rīgā. Norises vieta
un laiks: Rīgas Raiņa 8. vakara/maiņu vidusskolas zāle (3.st), Kr.
Barona iela 71 (ieeja no iekšpagalma). 2015. gada 14. februārī plkst.
10.00 - 16.00; dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.40
Dzīvības Mātes rekolekciju mājā (Rēzeknes nov. Sarkaņos) no
2015. gada 26.aprīļa līdz 3. maijam notiks ignāciskās klusuma
rekolekcijas ar garīgajiem vingrinājumiem. Pieteikties rakstot pa epastu sandrasje@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 29387125 māsai Brigita
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SJE. Rekolekcijas vadīs māsa Brigita.
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Noslēdzās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
Šodien noslēdzās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros
visā pasaulē un arī Latvijā norisinājās dažādi ekumeniski dievkalpojumi
un lūgšanu brīži.
Lūgšanu izvēlētais laiks saistās ar diviem lieliem Baznīcas apustuļiem sv. Pēteri un sv. Pāvilu. 18. janvārī svinam Pētera primāta, tas ir, pāvesta
kalpošanu, no kura arī pēc tam ir veidojusies tagadējo pāvestu
pēctecība.
Savukārt, 25. janvāris 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. Katru gadu 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)
2015.gada 21.februārī 9:00 - Svetā Mise Rīgas Kristus Karaļa draudzē
(Meža prospektā 86) 10:30 - Konferences sākums 28.vidusskolā (Sliežu
ielā 23) Konferences īpašais viesis: DŽERĀRDS POMFRETS (Gerard
Pomfret) Viens no „Harvesters” vīru grupas līderiem Lielbritānijā.
Kristīgo grāmatu izdevējs, 12 gadus iesaistīts misijās Āfrikā. Vīrs, tēvs,
vectēvs. Dalības maksa: 15 EUR (ēdināšana iekļauta), bet – lai dalības
maksa nav šķērslis!
Kungs vēlas cilvēkus, kas Viņam sekotu brīvi un bez nosacījumiem.
Ir jāizdara dažas drosmīgas izvēles. Piederēt Kristum nozīmē degt Viņa
kvēlojošajā mīlestībā, tas nozīmē tikt Viņa brīnišķā skaistuma
pārveidotiem.
Pilnīgi piederēt Kristum, lai kļūtu par pastāvīgu ticības apliecinājumu,
par neapstrīdamu liecību patiesībai, kas atbrīvo. Lai tā ir atbilde viltus
elku kārdinājumiem, kas apmāna pasauli. Piederēt Kristum nozīmē to,
ka sirdī aizvien deg mīlestības liesma, ko baro ticības bagātība – ne tikai
tad, kad ticība ir prieka pilna, bet arī tad, kad tā ir saistīta ar grūtībām,
sausumu vai ciešanām.
Garīgās dzīves barība ir lūgšana. Vēl vērtīgāka barība ir ikdienas
piedalīšanās neizsakāmajā dievišķās Euharistijas noslēpumā, kurā
augšāmcēlies Kristus kļūst patiesi klātesošs savas miesas realitātē.
Pāvests Benedikts XVI
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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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