Magdalēnas vēstis

2015. gada 1. martā Nr 9 (176)

Dievam viss ir iespējams!
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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 1. marts Nr. 9 (176)

"Šis ir mans mīļotais Dēls, klausiet viņu!" Mk 9, 7
Dārgā draudze,
esam uzsākuši Lielo Gavēni, šo svēto
laiku, kas mūs sagatavo Lieldienām.
Šodien, otrajā Gavēņa laika svētdienā,
Kungs ļauj atklāties savai godībai
izvēlēto liecinieku priekšā, un Viņa
cilvēciskā miesa, kas ir tāda pati kā
citiem cilvēkiem, tiek tā izgaismota, ka
Viņa seja spīd kā saules gaisma un
drēbes kļūst baltas kā sniegs.
Caur šo pārveidošanos Kristus
vispirms gribēja stiprināt savus
mācekļus, lai tie spētu pieņemt krusta
skandālu.
Kungs tiem atklāja visu savas apslēptās
cieņas lielumu, lai nepieļautu, ka Viņa
nokāpšana paša gribētajās ciešanās
iedragātu mācekļu ticību.
Lai visu ticība stiprinās caur Evaņģēlija
sludināšanu, un neviens lai nekaunas
no Kunga krusta, ar kuru tika atpirkta
pasaule.
Lai neviens nebaidās ciest taisnības dēļ,
ne arī lai apšauba apsolīto algu; jo, kā
caur darbu mēs tuvojamies atpūtai, tā
caur nāvi ieejam dzīvē.
Tā kā Kristus pieņēma visu mūsu
nabadzības vājumu, tad, ja vien mēs
neatlaidīgi turpināsim Viņu atzīt un
Viņu mīlēt, mēs uzvarēsim to, ko Viņš
ir uzvarējis, un iegūsim to, ko Viņš ir
apsolījis.

Gan pildot baušļus, gan izturot
pārbaudījumos, mūsu ausīs arvien lai
skan Tēva balss: "Šis ir Mans mīļais
Dēls, kurš Man labpatīk, Viņu klausiet!"
Atmetiet miesīgās bailes un
apbruņojieties ar to noteiktību, ko dāvā
ticība.
Jums nav jāšaubās par Kunga ciešanām,
tad ar Viņa palīdzību jums nebūs baiļu
arī savā nāves stundā...
Un šie trīs apustuļi — tā ir pati
Baznīca, kas iemācās visu, ko tās acis ir
redzējušas un ausis dzirdējušas.
Lai nostiprinātos visu to ticība, kuri
klausās svētajā Evaņģēlijā sludināto, un
lai neviens nesarktu par Kunga krustu,
caur kuru pasaule tika atpirkta.
(Pēc Sv. Leona Lielā)
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Draudzes informācija:
1.

T

martā plkst. 16. 00! Alfas kursa nodarbība! Aicināti visi!
Tēma: Kas ir Jēzus?
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 katehēte Zane (25449665) un Ieva (pirms un
pēc sv. Mises plkst. 10. 00 svētdien).
Ceturtdien, 5. martā plkst. 17. 45 Draudzes Bībeles stunda!
Piektdien, 6. martā plkst. 18. 00 Draudzes krustaceļš! Sv Mise
plkst. 19. 00 pēc tam Lūgšanu nakts ar konsekrētajām personām.
Vakaru vadīs Betānijas dominikāņu māsas, plkst. 24. 00 Sv. Mise!
Sestdien, 7. martā plkst. 12. 00 Tautas Rožukronis, Jubilejas
dievkalpojums, Dievkalpojumu vadīs arh. Zbigņevs Stankevičs,
pēc tam Rožukronis, sadraudzības laiks, agape.
Sestdien, 7. martā sv. M. Magdalēnas draudzes telpās plkst. 12.00–
17.00 Sv. Marijas Magdalēnas draudze un ansamblis "Schola Sancti
Meinardi" rīko Gregorisko dziedājumu meistarklasi.
Vada Adrija Čepaite (Lietuva), Baznīcas mūzikas maģistre (Grācas
Mūzikas augstskola), ansambļa "Graces&Voices" vadītāja
Programmā: Sv. Mises un Kanonisko stundu dziedājumu interpretācija,
ņemot vērā mūsdienu semioloģijas atziņas. Dalībniekiem ieteicama
elementāra pieredze gregoriskajā dziedāšanā. Interesentus lūdz
pieteikties
līdz
5.
mar tam
pie
Andra
Amoliņa
(andrisxamolins@gmail.com, t. 29758479)."
Pāvests Francisks 13. un 14. martā aicina draudzes un kopienas
visā pasaulē piedalīties viņa iniciatīvā “24 stundas Kungam”.
“Nenovērtēsim pārāk zemu daudzu lūgšanā vienotu balsu spēku. Ceru,
ka divdesmit četras stundas Kungam no 13. līdz 14. martam norisināsies
visā Baznīcā - arī diecēzes līmenī.” (Gavēņa laika vēstījums)
Šo Svētā tēva iniciatīvu praktiski organizē Pontifikālā padome Jaunās
evaņģelizācijas veicināšanai.
Savā mājas lapā www.novaevangelizatio.va tā aicina diecēzes, draudzes
un kopienas šajās dienās pievienoties aicinājumam – lūgties un nožēlot
grēkus.
15. martā plkst. 16. 00 Labdarības koncerts Mieram tuvu atbalstam!
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Pārveidošanās notikuma centrā ir
Kristus.
Pie Viņa nāk abi Pirmās Derības
pravieši – Mozus, kurš nodeva tautai
Likumu, un Elijs, dzīvā Dieva
liecinieks. Kristus dievišķību svinīgi
pasludina Tēva balss, taču par to
liecina arī simboli, ko Marks rāda sev
raksturīgajā tēlainībā. Vispirms tā ir
gaisma un baltā krāsa, kas simbolizē
mūžību un transcendenci: „Un Viņa
drēbes kļuva mirdzoši baltas, kādas
neviens balinātājs virs zemes nespēj
izbalināt.” Tad parādās mākonis, Dieva klātbūtnes zīme Izraēļa
izceļošanas ceļā un Derības teltī
Mēs varam kāpt kalnā, lai tur apstātos, uzlūkotu Kungu un iegremdētos
Viņa gaismas noslēpumā. Tabora kalns ir mistiķiem dārgs simbols; tas
attēlo visus kalnus, kas ved pie Dieva. Lūk, vēl kāds cits austrumu
Baznīcas teksts, kas mūs aicina uz šo kāpšanu augšup, pretī gaismai:
„Nāciet, tautas, sekojiet man! Kāpsim svētajā Debesu kalnā un garā
apstāsimies dzīvā Dieva pilsētā, lai uzlūkotu Tēva un Gara dievišķību,
kas atmirdz vienīgajā Dēlā!” (Svētā Jāņa Damaskieša kanona noslēguma
lūgšana)
Pārveidošanās notikumā mēs ne tikai uzlūkojam Dieva noslēpumu, kas
ved no gaismas uz gaismu (sal. Ps 36, 10), bet arī tiekam aicināti
klausīties Dieva balsī, kas mūs uzrunā. Skaļāk par Likuma un
pravietojumu vārdiem, kas apslēpti Mozū un Elijā, atskan Tēva vārdi,
kas atgādina, ka mums ir jāklausās Dēlā.
Redzēt un klausīties, uzlūkot un paklausīt – lūk, ceļi, kas ved uz svēto
kalnu, kurā Dēla godībā atklājas Trīsvienība. „Pārveidošanās mums dod
priekšnojautu par Kristus atnākšanu godībā, „kas pārveidos mūsu vājo
miesu līdzīgu Viņa apskaidrotajai miesai” (Flp 3, 21). Taču tā mums arī
atgādina, ka „Dieva valstībā mums nākas ieiet caur daudzām
ciešanām” (Ap d 14, 22).” (KBK, 556).
Lūgsim arī mēs Apskaidroto Kristu ar svētā Jāņa Damaskieša kanona
vārdiem: „Tu savaldzināji mani un iededzi vēlēšanos sasniegt Tevi,
Kristu; Tu pārveidoji mani savā dievišķajā mīlestībā. Sadedzini manus
grēkus savā Gara ugunī! Lai Tev labpatīkas pildīt mani ar savu
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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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