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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 15. marts Nr. 11 (178)

Dārgā draudze,
Turpinot lielo Gavēni, liturģisko laiku,
kas mūs sagatavo Lieldienām.
Šodien, ceturtajā Gavēņa laika
svētdienā, mēs pārdomājam Jēzus
sarunu ar Nikodēmu.
Gavēņa IV svētdienu mēdz saukt par

laetare svētdienu.

Laetare latīņu valodā nozīmē –
priecājies.
Tradicionāli Gavēņa svētdienas tiek
sauktas svētās Mises ievaddziesmas
pir majā vārdā. Šajā svētdienā
ievaddziesma ir ņemta no pravieša Isaja
grāmatas (Is 66, 10 – 11). Ievērojot
savas Gavēņa laika apņemšanās, mēs
priecājamies par tuvojošos Lieldienu
prieku.
Šīs dienas Evaņģēlija lasījums ir no
Jāņa Evaņģēlija. Jēzus sarunājās ar
farizeju Nikodēmu, kurš pie Viņa bija
atnācis naktī. Nikodēms atpazina Jēzu
kā kādu, kurš ir nācis no Dieva un
šķietami vēlas būt Jēzus sekotājs.
Šajā sarunā Jēzus atklāj Nikodēmam,
ka katram ir jāpiedzimst no augšienes,
lai varētu skatīt Dieva valstību.
Sarunā ar Nikodēmu Jēzus atsaucās uz
notikumu, par ko ir runāts Vecajā
Derībā. Kad Izraēlis kurnēja pret
Kungu sava ceļojuma laikā tuksnesī,
Dievs sūtīja ugunīgas čūskas, lai tos

sodītu. Tauta nožēloja un lūdza Mozu
par viņiem lūgties. Kungs uzklausīja
Mozus lūgšanu un lika viņam pagatavot
bronzas čūsku un piestiprināt pie staba.
Visi čūsku sakosti, kad uzlūkoja
bronzas čūsku, tika dziedināti.
Pieminot šo stāstu, Jēzus to attiecina uz
pestīšanu, kas notiks caur Viņa nāvi un
augšāmcelšanos.
Jēzus ir gaisma, kas nāca pasaulē, bet
cilvēki labprātāk izvēlējās tumsu. Mēs
vēlamies paturēt savus g rēkus
noslēpumā no citiem, pat no Dieva.
Jēzus nāca pasaulē, lai atklātu mūsu
grēkus, lai tie varētu tikt piedoti. Šī ir
Labā Vēsts; šis ir iemesls mūsu priekam
šajā Gavēņa un visas dzīves laikā.
Dieva svētību vēlot, pr. Andris
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Draudzes informācija:
Sirsnīgs paldies visiem kuri ņēma dalību draudzes talkā!!!
Arī 21. martā no plkst. 9. 00 līdz 13. 00 mūsu draudzē notiks
sestdienas talka!
15. martā Katehēze pieaugušajiem (sākot no plkst. 12. 30).
15. martā plkst. 14. 00! Alfas kursa nodarbība! Aicināti visi!
Tēma: Kāpēc un kā lasīt Svētos Rakstus?
15. martā plkst. 16. 00 Trešais labdarības koncerts Mieram tuvu
Solidaritātes fonda atbalstam MUMS IR LABI ŠEIT BŪT
Juris Vizbulis un viņa muzikālie domubiedri
Līva Nasteviča, Ilze Fomina, Inese Šuļžanoka, Māris Trejs (taustiņi) un
Ģirts Vizbulis (ģitāra) Ieeja koncertā par ziedojumu. Visi ziedojumi tiks
izmantoti Mieram tuvu labdarības un evaņģelizācijas darbam.
Katrs, kas ziedos vismaz 15 eiro, kā pateicību saņems Ineses
Šuļžanokas albumu Talita Kum, kurā klausāma arī Jura Vizbuļa balss.
Uz tikšanos koncertā!
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22. martā Alfas kursa nodarbība plkst. 16. 00, tēma:
Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?

T

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, 19. martā sv. Jāzepa svētki! Sv. Mises
plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00

Ceturtdien, 19. martā plkst. 17. 45 Draudzes Bībeles stunda!
Piektdien, 20. martā plkst. 18. 00 Draudzes krustaceļš!
21. martā Šķīsto siržu kustības tikšanās Svētā Jēkaba katedrālē
plkst. 17. 00 diskusijas, 18. 00 Sv. Mises
28. martā sv. Avilas Terēzei—500!
ALFAS nedēļas nogale mūsu draudzē notiks no 3 līdz 5 aprīlim!
13. marta Svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks izsludināja ārkārtas
Jubilejas Svēto gadu. Tas būs veltīts Dieva žēlsirdībai un sāksies šī gada
beigās Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas svētkos ar Svēto durvju
atvēršanas ceremoniju Vatikāna bazilikā, bet noslēgsies 2016. gadā
Kristus Karaļa svētkos.
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Dežūrām diennakts lūgšanu kapelā Rīgā var pieteikties internetā
http://kapelariga.wix.com/kapela.
Dežūrām iespējams pieteikties arī telefoniski pie Alda Pauliņa, atbildīgā
par dežurantu koordināciju (29340692), vai arī Aigara Rīdūža (29799701).
Sakrālās kaligrāfijas izstāde „Epistulae Christianae”
no 6. līdz 20. martam, Rīgas Domes vestibilā, Rātslaukumā 1.
Izstādē eksponēti manuskriptu atveidojumi no vēlā antīkā perioda un
agrīnās kristietības līdz pat viduslaikiem un mūsdienām. Izstādē
aplūkojamas senu kristiešu ticības apliecību, lūgšanu un Svēto Rakstu
fragmentu precīzas kopijas, kas sniedz priekšstatu par kristietības
rakstu kultūras īpašo skaistumu, kā arī ieskatu reliģisku tekstu atveides
principu vēsturē.
Izstādi veido Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzēja Georgija
Durtanoska (Vācija) meistarklases studenti.

Latvijas bīskapi 2015. gadu izsludināja par Terra Mariana
jubilejas gadu, atzīmējot pirms 800 gadiem Livonijas zemei piešķirto
titulu Terra Mariana jeb Dievmātes zeme.
Bīskapi šajā gadā aicina no jauna atklāt un nostiprināt Latvijas
piederību savām kristīgajām saknēm.
IELŪGUMS
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas katoļu draudze un biedrība Svētās
Ģimenes Māja ielūdz Jūs uz Svētās Ģimenes Mājas telpu iesvētīšanu
7.aprīlī plkst. 17:00, Klostera ielā 5 – 7 (Vecrīgā)
Pasākuma programma
17:00 Sv. Ģimenes Mājas atklāšana, iesvētīšana un telpu apskate (arhib.
Zbigņevs Stankevičs, Vācijas katoļu fonda Bonifatius Werk vadītājs Mgr.
Georg Austen);
18:00 Garīgās mūzikas koncerts Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā;
19:00 Svētku Dievkalpojums; 20:00 Sadraudzības laiks Sv. Ģimenes Mājā.
12.aprīlī Kunga Žēlsirdības svētkos pēc svētajām Misēm
plkst.8:00;10:00;14:00;18:00 Svētās Ģimenes Mājas Atvērto durvju dienu
Pasākuma programma: telpu apskate, sadraudzība un citas aktivitātes.
V Меdžugorjes lūgšanu tikšanās Latvija «Ar Mariju pie Jēzus»
23.05.2015 Norises vieta – Svētās Marijas Magdalēnas baznīca Rīgā!
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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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