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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 15. februārī Nr. 7 (174)

Pāvesta vēstījums: Stipriniet savas sirdis! Jk 5, 8
Pāvesta Franciska vēstījums 2015. gada
Lielajā gavēnī
Stipriniet savas sirdis (Jk 5, 8)
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.
Lai Dieva tauta nekļūtu vienaldzīga un
nenoslēgtos sevī, tai vajadzīga
atjaunotne. Šīs atjaunotnes labā gribu
jums piedāvāt pārdomāt trīs punktus.
1. “Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš
līdzi” (1 Kor 12, 26)
Lielais gavēnis ir labvēlīgs laiks tam, lai
mēs ļautu, ka Kristus mums kalpo, un
tādējādi kļūtu kā Viņš. Tas notiek tad,
kad klausāmies Dieva Vārdu un
pieņemam sakramentus, sevišķi,
Euharistiju. Tanī kļūstam par to, ko
saņemam, proti, par Kristus miesu. Šajā
miesā vienaldzībai, kas šķiet tik bieži
pārņem varu pār mūsu sirdīm, nav vietas.
Jo tas, kurš pieder Kristum, pieder vienai
Miesai, un Viņā neviens nav vienaldzīgs
cits pret citu.

2. “Kur ir tavs brālis?” (Rad 4, 9) Lai
saņemtu to, ko Dievs mums dāvā, un
nestu patiesus augļus, mums jāpārkāpj
redzamās Baznīcas robežas divos
virzienos. Vispirms mums jāvienojas
lūgšanā ar debesu Baznīcu. Kad zemes
Baznīca lūdzas, tad izveidojas
savstarpējas kalpošanas un labumu
kopība, kur ir arī paša Dieva klātbūtne.
Kopā ar svētajiem, kuri ir atraduši savu
piepildījumu Dievā, ņemam dalību
sadraudzībā, kurā vienaldzību ir
uzvarējusi mīlestība.
No otras puses, katra kristīgā kopiena ir
aicināta pārkāpt slieksni, kas ļauj tai
nodibināt saikni ar sabiedrību, kas to
ieskauj, ar nabagiem un tiem, kuri ir tālu.
Baznīca pēc savas dabas ir misionāra. Tā
nav noslēgusies sevī, bet ir sūtīta pie
visiem cilvēkiem.
3. “Stipriniet savas sirdis!” (Jk 5, 8) Arī
mūs kā atsevišķus ticīgos apdraud
vienaldzības kārdinājums. Neatstāsim
novārtā daudzo dvēseļu lūgšanas spēku!
Iniciatīva 24 stundas Kungam, kas 13. un
14. martā, es ceru, tiks īstenota visā
Baznīcā, arī diecēžu līmenī, būs šīs
lūgšanas nepieciešamības izpausme.
Svētīgu Gavēņa laiku!
Pāvests Francisks
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Draudzes informācija:

15. februārī mūsu arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam
60. gadi! Pateicības dievkalpojums sv. Jēkaba katedrālē plkst. 11. 00.
Šodien, 15. februārī plkst. 16. 00 Katehēzes nodarbība
pieaugušajiem. Tēma: Iestiprināšanas sakraments, vadīs Jāzeps
Bastēns.
Katehēzes kursa noslēgums! Atbildes uz jautājumiem! Aicināti visi!
22. februārī plkst. 16. 00! Alfas kursa sākums! Aicināti visi!
Lūgums informēt, ielūgt un pavadīt citus cilvēkus uz šo
ticības padziļināšanas kursu!
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).
17. februārī pēc vakara sv. Mises sadraudzības laiks, ‘Pirmsgavēņa
vakariņas ar priesteriem’ ‘ZNAČKU’ izvēlēšanās Gavēņa laikam!
Lielā Gavēņa sākums 18. februārī (Pelnu trešdiena). Sv. Mises
plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00
Lūgums paņemt līdzi ievārījumu pankūkām...
Piektdien, 20. februārī plkst. 18. 00 Draudzes krustaceļš!
21. februārī plkst. 12. 30 Rīgas Arhibīskaps, kopā ar Laterāna
universitātes rektoru V. E. bīskapu Kovolo un RARZI pasniedzējiem
svinēs Sv. Misi sv. Marijas Magdalēnas Baznīcā. Aicināti visi!
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. Dalības
maksa: 15 EUR (ēdināšana iekļauta), bet – lai dalības maksa nav
šķērslis!
Mārupes katoļu draudzes dievkalpojums notiks Mārupes novada
Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe,
Mārupes novads): 2015. gada 22.februārī plkst. 11:00, kurus svinēs
priesteris Imants Medveckis
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20.(17:00) -21.(17:00) februārī Rīgā,
Sv. Magdalēnas draudzes telpās
miniKairos rekolekcijas 3.-4.kl. skolēniem (bērniem pielāgota jezuītu
veidotā programma).
Vada: jauniešu Kairos grupa (Jauniešu pastorālais centrs ”Nepaliec viens”)
Informācija un pieteikšanās: 26394426 (Diāna)
Dalības maksa: 6 Euro (ēdināšana, naktsmītne, izdales materiāli).
Pāvesta vēstījums Gavēņa laikam
Stipriniet savas sirdis (Jk 5, 8),
Tam, kurš grib būt žēlsirdīgs, vajadzīga stipra un noturīga sirds, aizvērta
kārdinātājam, bet atvērta Dievam. Sirds, kas ļauj, lai to piepilda Svētais
Gars, un iet pa mīlestības ceļiem, kas ved pie brāļiem un māsām. Lai
Kungs jūs svētī un lai Dievmāte jūs sargā!
Pāvests Francisks
Lielā Gavēņa laikā mēs esam aicināti vairāk uzmanību pievērsīs lūgšanai,
žēlsirdības darbiem un gavēšanai.
Viens no gavēšanas aspektiem ir atturēšanās no ēdieniem. Bet gavēšanai ir
arī cits, sociālais raksturs, kurš ietver visu sabiedrību, kad prātīgi
rīkojamies ar tiem labumiem, kas ir mūsu pārziņā, piemēram,
neizniekojam ēdienu.
Gavēt var arī ierobežojot plašsaziņas līdzekļu lietošanu - televīziju,
datorspēles. Svarīgs aspekts skar arī savstarpējo attiecību jomu, kā,
piemēram, piedošana, naida neturēšana, parāda atlaišana.
Gavēņa laiks ir sagatavošanās Lieldienām.
Simboliski šis laiks atgādina tās 40 dienas, ko Jēzus pavadījis tuksnesī
lūgšanā un gavēnī pirms savas publiskās darbības (no gavēņa 1.svētdienas
līdz Lielajai Ceturtdienai, kad sākas Lieldienu svinības, ir tieši 40 dienas).
Gavēnis bija kā īpašs sagatavošanās laiks tiem cilvēkiem, kuri gatavojas
kristīties Lieldienu naktī.
Gavēņa laiku ievada Pelnu diena (trešdiena), kad priesteris dievkalpojuma
laikā svētī pelnus un, kaisot tos virs katra ticīgā galvas, saka vārdus, ko
Dievs teica pirmajiem cilvēkiem, izraidot tos no paradīzes: „Atceries,
cilvēk, ka puteklis esi un par putekli pārvērtīsies (sal. Radīš. 3, 19).”
Šī ceremonija ir gandarīšanas zīme.
Atgriešanās un gandarīšana par grēkiem ir nepieciešama, lai cilvēks varētu
iemantot atpestīšanas darba augļus. Gavēņa laikā gandarīšanas pienākums
tiek īpaši uzsvērts.
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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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