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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 8. februārī Nr. 6 (173)

Bēda man, ja es Evaņģēliju nesludinātu! (1 Kor 9, 16)
Dārgā draudze,
Mūsu pāvests Francisks savā
apustuliskajā pamudinājumā ‘Evaņģēlija
prieks’ mums saka:
cik ļoti es vēlētos atrast vārdus, kas
iedvesmotu uz jaunu evaņģelizācijas
cēlienu - dedzīgāku, priecīgāku, dāsnāku,
drosmīgāku, mīlestības pilnu un
aizraujošu! Tomēr saprotu, ka nekāda
motivācija nelīdzēs, ja sirdīs neliesmos
Ga ra u gu ns. Ga ra pi e pil dī ta
evaņģelizācija galu galā ir evaņģelizācija
ar Svēto Garu, jo Viņš ir evaņģelizējošās
Baznīcas dvēsele.
Pirms piedāvāt kādas garīgas motivācijas
un ieteikumus, es vēlreiz piesaucu Svēto
Garu. Lūdzu Viņu nākt atjaunot,
sapurināt, rosināt Baznīcu, ka tā
drosmīgi izietu ārpus sevis, lai
evaņģelizētu visas tautas.
Gara piepildīti evaņģelizētāji ir
evaņģelizētāji, kas lūdzas un strādā.
Baznīca nevar iztikt bez lūgšanu
plaušām, un mani ļoti iepriecina tas, ka
visās Baznīcas institūcijās aug lūgšanu un
aizlūgšanu grupas, notiek Vārda lasīšana,
kopīgi lūdzoties, un Vissvētākā
Sakramenta nemitīgā adorācija.
Ir vērts atcerēties pirmos kristiešus un
vēstures gaitā tik daudzos brāļus, kuri
bija prieka un drosmes pilni,
nenogurdināmi Evaņģēlija sludināšanā

u n

nepārspējami izturībā. Daži mierina sevi,
sakot, ka šodien ir grūtāk, tomēr mums
jāatzīst, ka apstākļi Romas impērijā nebūt
nebija labvēlīgi ne Evaņģēlija
sludināšanai, ne cīņai par taisnīgumu, ne
cilvēciskās cieņas aizstāvībai. Visos laikos
ir klātesošs gan cilvēciskais vājums, gan
slimīgi sevis meklējumi, gan ērts
egoisms, un, galu galā, arī baudkāre, kas
uzglūn mums visiem. Tādā vai citādā
izskatā šīs parādības būs sastopamas
vienmēr – tās drīzāk ir mūsu cilvēcisko
ierobežojumu, nevis apstākļu izsauktas.
Tāpēc neteiksim, ka šodien ir grūtāk,
vienkārši ir citādi. Mācīsimies no
svētajiem, kuri ir dzīvojuši pirms mums
un cīnījušies ar viņu laikiem
raksturīgajām problēmām. Šai nolūkā
aicinu pakavēties pārdomās, lai no jauna
atklātu motivāciju, kas šodien palīdzētu
mums atdarināt viņus
Pāvests
Francisks
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Draudzes informācija:

Šodien, 8. februārī plkst. 16. 00 Katehēzes nodarbība
pieaugušajiem. Tēma: Laulības sakraments, vadīs Jāzeps Bastēns.
Nākošā nodarbība 15. februārī. Tēma ’Iestiprināšanas sakraments’ un
katehēzes kursa noslēgums. 22. februārī plkst. 16. 00! Alfas kursa
sākums! 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 plkst. 10. 00 svētdien).
11. februārī Vissv. Jaunavas Marijas, Lurdas Dievmātes piemiņas
diena, sv. Mises plkst. 7. 30 un 19. 00. Sv. Mises laikā būs iespēja saņemt
Slimnieku sakramentu!
13. februārī sv. Mise plkst. 12. 00 Fatimas Dievmātes godam!
15. februārī mūsu arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam 60. gadi!
Pateicības dievkalpojums sv. Jēkaba katedrālē plkst. 11. 00.
17. februārī pēc vakara sv. Mises sadraudzības laiks, ‘Pirmsgavēņa
vakariņas ar priesteriem’ Māras zālē. Lūgums paņemt līdzi ievārījumu
pankūkām...
Lielā Gavēņa sākums 18. februārī (Pelnu trešdiena).
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
iekļauta), bet – lai dalības maksa nav šķērslis!
Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas Mātes, Kristīgās dzīves un
evaņģelizācijas skolas Rīgas filiālei, ziemas sesija notiks no 13.-15.
februārim, Rīgā Katoļu ielā 14. Sākums pulksten 18:00, reģistrācija no
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Draudzes filma
Kopiena "Chemin Neuf" aicina jūs uz Net for God filmas "Es redzēju
Dievu cilvēkā" ARSAS PRĀVESTS skatīšanos:
Trešdien 11.februārī pēc vakara Svētās Mises (ap pl.20.15) Marijas
Magdalēnas baznīcā , Klostera ielas 4 Liepas zālē.
Arsas ciemats, kas atrodas netālu no Lionas, Francijā mūsdienās ir
pazīstams visā pasaulē, pateicoties Jānim Marijai Vianejam, kurš 41
gadu tur bija prāvests. Katru gadu 500 000 svētceļnieku dodas uz Arsu,
lai lūgtos un labāk iepazītu šī cilvēka dzīvi, kurš šajā nelielajā ciematā ar
230 iedzīvotājiem ieradās 1818. gadā, lai šo vietu nekad vairs neatstātu.
Bet kas šajā mazajā un pazemīgajā Arsas prāvestā bija tik īpašs, lai
piesaistītu tik daudz cilvēku? Kas lika sacīt kādam svētceļniekam, kas
viņu bija saticis: "Es redzēju Dievu cilvēkā" ?
Pasaules Slimnieku diena
Ījaba grāmatas vārdi «Aklam es biju acis, un kājas biju klibajam»
ir pāvesta Franciska vēstījuma Pasaules Slimnieku dienā temats,
kas tiek atzīmēta 11. februārī.
Svētais tēvs norāda, ka kristīgās gudrības pamats ir prāta un sirds
atvērtība pret cietošajiem brāļiem un māsām un spēja saskatīt viņos
Dieva seju. Tās konsekvence ir līdzjūtīga un pacietīga kalpošana saviem
līdzcilvēkiem. Šī kalpošana bieži ir klusa un smaga, tomēr tas ir
vienīgais veids, kā varam sniegt cietošajiem mīlestību un cerību.
Pāvests norāda uz nepieciešamību "iziet no sevis".
Daudzi cilvēki, kuri nes ciešanu un sāpju krustu, sevī rod ticības spēku,
kas palīdz sadzīvot ar ciešanām, lai gan prāts tās saprast nav spējīgs, lai
satiktu un kalpotu brālim.
Pasaules Slimnieku diena tiks atzīmēta jau divdesmit trešo reizi. Pāvesta
vēstījuma tekstu varam lasīt: www.katolis.lv (sadaļā bibliotēka).
Pāvesta vēstījums Gavēņa laikam
Stipriniet savas sirdis (Jk 5, 8), Dārgie brāļi un māsas, Lielais gavēnis ir
atjaunotnes laiks Baznīcai, kopienām un atsevišķiem ticīgajiem. Taču
pāri visam tas ir “žēlastības laiks” (2 Kor 6, 2). Dievs neprasa no mums
neko tādu, ko jau iepriekš nebūtu iedevis: “Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs
pirmais mīlējis.” (1 Jņ 4, 19) Viņš nav pret mums vienaldzīgs. Katrs no
mums Viņa sirdij ir dārgs, Viņš zina mūsu vārdu, rūpējas par mums un
meklē mūs tad, kad Viņu pametam.
(turpinājums www.katolis.lv)
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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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