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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 22. februārī Nr. 8 (175)

Nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!
Dārgā draudze,
esam uzsākuši Lielo Gavēni, šo
svēto laiku, kas mūs sagatavo
Lieldienu, Kunga Augšāmcelšanās –
svinībām.
Ar lūgšanu, gandarīšanu un
ziedošanu esam uzsākuši garīgu
svētceļojumu pretī Lieldienām.
Gavēņa laiks ir cīņas laiks ar sevi,
pasauli un sātanu. Šo laiku iezīmē
kārdinājumi, jo Ļaunais dara visu
iespējamo, lai mūs no Dieva
attālinātu.
Ne velti, pirmo Lielā Gavēņa
svētdienu dēvē par kārdinājumu
svētdienu. Ja esam nolēmuši patiesi
izdzīvot šo Gavēņa laiku, tad
jārēķinās, ka to pavadīs kārdinājumi,
garīgs pagurums un vēlme visam
atmest ar roku.
Kas mums var palīdzēt šinī cīņā?
Dieva Vārds – Bībele, kas norāda
mums ceļu un atklāj mērķi, kopējā
lūgšana, Krustaceļa pārdomas,
žēlsirdība, klusums un Baznīcas
liturģija.
Tēvs Pio saka: Lai kārdinājumi tevi
nebiedē; tajos Dievs vēlas pārbaudīt
un stiprināt tavu dvēseli, un

vienlaikus Viņš arī dāvā tev spēku
kārdinājumus uzveikt.
Līdz šim tu esi dzīvojis kā bērns,
taču tagad Kungs vēlas izturēties
pret tevi kā pret pieaugušu.
Sargies, lai, cīnoties ar
kārdinājumiem, tevi nepārņem
nemiers, — tas kārdinājumus darīs
tikai spēcīgākus. Izturies pret tiem
ar nicinājumu, nepievērs vērību!
Katrs šajās 40 Lielā Gavēņa dienās
varam atrast veidus, kā tuvoties
Dievam un padarīt stabilas šīs
attiecības, kas nes pestīšanu.
Atliek novēlēt ticības stingrību un
apņēmību, kā arī izturību cīņā ar
kārdinājumiem! Āmen. Pr. AK
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Draudzes informācija:
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).
Šodien 22. februārī Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē plkst. 11. 00 Laterāna
Pontifikālās universitātes rektors V. E. bīskaps Enriko dal Kovolo un
arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs svinēs svēto Misi.
Savas vizītes laikā Bīskaps Enriko dal Kovolo iepazinās ar RARZI
administrāciju, augstskolas studentiem un docētājiem, RTI (Garīgā
semināra) studentiem un pasniedzējiem.
Ceturtdien, 26. februārī plkst. 17. 45 Draudzes bībeles stunda!
Piektdien, 27. februārī plkst. 18. 00 Draudzes krustaceļš!
Sestdien, 28. februārī pl. 19. 00 visi mīļi aicināti uz Sv. Misi un
koncertu Lielā gavēņa noskaņās Dievkalpojumā un koncertā piedalās
Garīgās mūzikas ansamblis Laudetur, Zaiga Lazdiņa – soprāns, ērģeles;
Dace Dreimane – alts; Ilmārs Šnepsts – tenors; Grigorijs Salnits – bass,
vijole; Vilis Kolms – bass; Digna Spakēviča - ērģeles
Skanēs: Missa A minor Klaudio Kašolini (Claudio Casciolini,1697-1760)
Mūzika gavēņa laikam, kuru komponējuši: J.S. Bahs(1685-1750), Vivaldi
(1678-1741), A. Skarlati (1660-1725), S. Vebe (1740-1816), F. MendelszonsBartoldi (1809 - 1847), u.c. komponisti
15. martā plkst. 16. 00 Labdarības koncerts Mieram tuvu atbalstam!
26. februārī plkst. 18. 30 Lekciju cikls "Domāsim kopā"
Mazajā ģildē - Amatu ielā 3/5
aicina uz kārtējo tikšanos. Dr. Harija Tumana priekšlasījums par varoni
un tautu Rietumu kultūrā un heroisku dzīves piemēru nozīmi.
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Sekot Kristum nozīmē nebaidīties ieskatīties nabagu un slimnieku acīs
un nesavtīgi kalpot tiem.
Dieva žēlsirdība pārsniedz jebkuru
barjeru. Jēzus pieskaras spitalīgajam.
Viņš nestāv drošā attālumā un
neizmanto starpnieku, bet, neraugoties
uz risku inficēties, tuvojas mums, lai
izdziedinātu mūsu slimību. Tādā veidā
mūsu slimība kļūst par tikšanās vietu.
Jēzus paņem mūsu vājo un slimību
nomākto cilvēcību, bet mēs paņemam
no Viņa tīru un izdziedinātu cilvēcību.
Tas notiek katru reizi, kad mēs ar ticību
pieņemam sakramentus.
Jēzus mums «pieskaras» un dāvā savu žēlastību. Tas īpaši attiecas uz
Izlīgšanas sakramentu, caur kuru mēs tiekam dziedināti no grēka
spitalības.
Dievs neatbrīvo pasauli no ciešanām un nāves, bet ņem uz saviem
pleciem mūsu cilvēcisko stāvokli, lai to radikālā veidā atbrīvotu un
dziedinātu.
Evaņģēlija fragments par spitalīgā izdziedināšanu mums atgādina, ja
vēlamies būt patiesi Kristus mācekļi, esam aicināti kļūt par Viņa
žēlsirdīgās mīlestības instrumentiem. Sekot Kristum nozīmē nebaidīties
slimniekiem ieskatīties acīs, pieskarties, mierināt. Šāda palīdzība var
kļūt par komunikācijas veidu. Arī mums ir vajadzīga viņu akceptācija.
Šodien ir īpaši vajadzīga spēja just līdzi.
Nebaidīsimies, un centīsimies vairot labo!
Pāvests Francisks
23. februārī Pareizticīgā baznīca iesāk Gavēņā laiku!
Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Bartolomejs I ir uzrakstījis
vēstījumu Lielā gavēņa laikam. Cilvēks ir radīts, lai sasniegtu „līdzību”
ar Dievu, tas ir, svētumu!
Viņš aicina visus ticīgos izmantot šo laiku lūgšanai, lai apslāpētu savas
iegribas, un tuvākmīlestības darbiem. Lielais gavēnis ir atgriešanās
laiks. Tieši ejot pa sirds atgriešanās, lūgšanas, šķīstības un
tuvākmīlestības ceļu, mēs atradīsim sev sirdsmieru, spēsim piedot un
tiksim galā ar daudziem briesmu darbiem, kas šodien satricina pasauli.
Patriarhs atgādina, ka esam aicināti nekam citam kā dzīvei vienotībā ar
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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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