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Tu esi – Dieva Svētais (Mk 1, 24)
Dārgā draudze,
šīsdienas Evaņģēlija fragmenta
atslēgas vārds neapšaubāmi ir Jēzus
autoritāte.
Jēzus māca un atbrīvo ļaunā gara
apsēstu cilvēku K afar naumas
sinagogā. Šī autoritāte atklājas tajā, kā
Dievs glābj un kā Viņš pats nostājas
starp ļaunuma spēkiem un cilvēku,
kas visbiežāk pats sevi ir pakļāvis
ļaunuma ietekmei.
Šo Jēzus autoritāti atzīst ļaunā gara
spēki, kuri atpazīstot Jēzu sauc viņu
par Dieva Svēto..
Šīsdienas Evaņģēlija fragmentā Jēzus
apliecina, ka šī autoritāte ir varenāka
par Belcebula spēku —Viņš izdzen
ļaunos garus, dziedina slimos,
apvieno, atver aklo acis un liek
mēmajiem runāt.
Dieva spēks jeb Dieva Gars nav tāds
spēks, kas atklātos vēlāk un kas
iesaistītos tikai notikuma beigās, tas
nav arī tāds spēks, kas atrastos ārpus
mūsu rīcības.
Šis spēks ir visu mūsu centienu
pamatā, tas baro mūsu rīcību un no
iekšienes to sakārto — Dievs pats ir
mūsu pūļu iniciators.
Ļaudis bija pārsteigti par Jēzus
mācību, jo Viņa Vārdam piemita
autoritāte.

Jēzus nebija parasts sludinātājs, jo
Viņa autoritāte nāca no Svētā Gara
svaidīšanas
Autoritāti kristietim piešķir Svētais
Gars, nevis diplomi. Kristieša
autoritāte nāk no Svētā Gara, nevis no
cilvēciskās gudrības, vai
zinātniskajiem grādiem teoloģijā, saka
pāvests Francisks.
Jēzum nav vajadzīga armija, lai izdzītu
velnus. Viņa spēks ir vārds, un tas ir
pazemības, maiguma un mīlestības
vārds.
Jēzus spēks ir Viņa pazemība un
paklausība Debesu Tēva gribai.
Lūgsim un mācīsimies šo paļāvības
pilno uzticēšanos no dienas dienā!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:

Šodien, 1. februārī plkst. 16. 00 Katehēzes nodarbība
pieaugušajiem. Tēma: Euharistijas sakraments, vadīs Jāzeps Bastēns.
Nākošā nodarbība 8. februārī 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
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).

2. februārī Sveču dienā

(Konsekrētās dzīves diena)
sv. Mises plkst. 7. 30, 10. 00 un
19. 00 (Latvijas televīzija)
3. 02 Sv. Blazija piemiņas diena, sv.
Blazija svētība. 05. Sv. Agate, sv. Agates
maizes svētība.
5. februārī plkst. 17. 45 BĪBELES
STUNDA! Vadītāja Stella, tikšanās vieta
Liepas zāle. Aicināti visi!
6. februārī sv. Marijas Magdalēnas baznīcā Nomoda nakts.
Tikšanās ar jezuītu kopienu. (Rožukronis, sadraudzības laiks, adorācija,
Sv. Mise plkst. 24. 00)
7. februārī Tautas Rožukroņa tikšanās. Sv. Mise plkst. 12. 00, tad
Rožukronis, sadraudzības agape. Aicināti visi!
13. februārī sv. Mise plkst. 12. 00 Fatimas Dievmātes godam!
22. februārī Alfas kurss! Pirmā nodarbība. Aicināti visi!
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
SJE. Rekolekcijas vadīs māsa Brigita.
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. Vīrs, tēvs, vectēvs. Dalības maksa: 15 EUR (ēdināšana
2 šķērslis!
iekļauta), bet – lai dalības maksa nav
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Konsekrētās dzīves diena

Baznīcā tiek atzīmēta jau 19 gadus. Pāvests Jānis
Pāvils II to iedibināja 1997. gadā, kad 2. februārī, Kunga Prezentācijas svētnīcā svētkos,
īpašā veidā aicināja lūgties par Dievam veltītajiem ļaudīm. Šī diena tautā tiek saukta par
Sveču dienu, jo atgādina, ka Kristus ir pasaules gaisma. Visi Kristum ticīgie ir aicināti būt
un dzīvot kā gaismas bērni.
Šajā dienā mēs pateicamies par aicinājuma dāvanu, jo konsekrētie izvēloties kļūt par
Kristus sekotājiem, saliekot šķīstības, nabadzības un paklausības svētsolījumus, pilnībā
veltītas Dievam.
Baznīcā Svētais Gars ir ļāvis uzplaukt dažādām konsekrētas dzīves formām. Daudzu
kongregāciju klostermāsas un klosterbrāļi, no kuriem daļa ir arī ordinēti priesteri, ir
aicināti aktīvam apustulātam. Savukārt klauzūras klosteru mūki un mūķenes ir veltījuši
savu dzīvi kontemplatīvai lūgšanai par pasauli. Daudzviet Baznīcā atdzimst arī pirmajos
kristietības gadsimtos izplatītā konsekrācijas forma - aicinājums uz konsekrētu jaunavību
un konsekrētu atraitņu dzīvi, kas balstās privātā šķīstības solījumā, ko pieņem vietējais
bīskaps. Sekulārie institūti ir vēl viena no formām, kā izdzīvot konsekrētu un apustulātam
veltītu dzīvi pasaulē - kopienā vai individuāli. Visi, kuri izvēlas sekot Jēzum dzīves
konsekrācijā, saņem Baznīcas svētību un katrs savā veidā iesaistās tās misijā.
Konsekrētās dzīves gada laikā ar pateicību atcerēsimies ka mūs dievnams ir celts
cisterciešu māsu vajadzībām, mūsu draudzē ir bijuši gan jezuīti, gan vīriešu klostera
ļaudis. Ikdienā biežāk lūgsimies par konsekrētajiem brāļiem un māsām, lai viņi ir uzticīgi
un priecīgi savā aicinājumā. Lūgsimies ar pāvesta Franciska lūgšanas vārdiem:
"Nāc, Svētais Gars, savā žēlastību bagātībā un apgaismo, atjauno un svētdari savu

Baznīcu! Baznīca Tevi godina un pateicas par konsekrētās dzīves dāvanu, kas ir vienmēr
aktuāla savu harizmu bagātībā. Tavas gaismas vadīti un iesakņojušies kristībā, šie vīrieši
un sievietes uzmanīgi seko laika zīmēm un bagātina Baznīcu, izdzīvojot Evaņģēliju un
sekojot Kristum, tāpat kā Viņš dzīvot šķīstībā, nabadzībā, paklausībā, lūgšanā un būt
misionāriem.
Nāc, Svētais Gars, Tēva un Dēla mūžīgā mīlestība! Mēs Tevi lūdzam, lai Tu sargā visus
konsekrētos uzticībā. Lai viņi saskata Dieva pārākumu cilvēciskos notikumos,
komunikācijā un kalpošanā cilvēkiem, svētuma svētlaimē.
Nāc, Gars, Aizstāvi, savas tautas atbalsts un mierinājums!
Piepildi viņus ar prieku par nabadzību, lai nabadzība viņiem kļūst par ceļu uz Dieva
valstību. Dāvā viņiem sirdi, kas spēj mierināt un noslaucīt asaras vismazākajiem. Apdāvini
viņus ar maiguma spēju, lai caur viņiem izgaismojas Kristus lielums. Aizdedz
viņos Evaņģēlija pravietiskumu, lai viņi ietu un vadītu citus pa solidaritātes ceļiem un
piepildītu
to
ilgas,
kas
izsalkuši
pēc
taisnības.
Piepildi viņu sirdis ar savu žēlsirdību, lai viņi kļūst par piedošanas un maiguma kalpiem.
Ietērp viņu dzīves savā mierā, lai viņi Dieva bērnu svētlaimi varētu sludināt pasaules
krustcelēs. Stiprini viņu sirdis nelaimēs un pārbaudījumos, lai viņi gūtu mierinājumu
cerībā uz nākotnes Valstību. Lai tie, kuri Kristus vai Evaņģēlija dēļ ir saņēmuši mocekļa
zīmogu,
kļūst
par
Jēra
līdzdalībniekiem
Debesu
valstībā.
Lai Baznīca šajos bērnos atpazīst Evaņģēlija skaidrību un pestījošās vēsts prieku!
Marija, pirmā apustule un misionāre, lūdzies par viņiem. Amen."
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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
(Svētdienās 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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