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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 22. marts Nr. 12 (179)

Dārgā draudze, turpinot lielo Gavēni,
liturģisko laiku, kas mūs sagatavo
Lieldienām, šodien, piektajā Gavēņa
laika svētdienā, mēs pārdomājam Jēzus tikšanos ar grieķiem.
Viņi ir mērojuši tālu ceļu lai redzētu
Jēzu!
Redzētu, satiktu un iepazītu Dievu!
Mīlestība nav ar mieru neredzēt to,
kuru mīl. Vai gan svētie neuzskatīja
par mazvērtīgu visu, ko ieguva, kamēr
tie nevarēja redzēt Dievu?
Tā Mozus iedrošinās sacīt: “Ja esmu
atradis žēlastību Tavā priekšā, parādi
man savu vaigu!” (Izc 33, 13)
Arī psalmists saka: “Rādi mums savu
vaigu!” (Ps 79, 4)
Vai ne tāpēc pagāni sev darināja elkus? Viņi maldījās, bet savām acīm redzēja to, ko pielūdza.
Dievs tātad zināja, ka mirstīgos ļaudis
tirda vēlēšanās redzēt Viņu.
Tas, ko Viņš izvēlējās, lai atklātu sevi,
bija kaut kas nozīmīgs virs zemes un
ne bez nozīmes Debesīs. Jo tas, ko zemes virsū Dievs radīja pēc sava attēla,
nevarēja palikt bez pagodinājuma Debesīs: “Veidosim,” Viņš teica, “cilvēku
pēc mūsu attēla un līdzības.” (Rad 1, 26)
Tāpēc lai neviens nedomā, ka Dievs
kļūdījās, nākdams pie cilvēkiem kā cil-

vēks. Viņš pieņēma miesu un dzīvoja
starp mums, lai mēs spētu Viņu redzēt
(sv. Pēteris Hrizologs)
Ilgas pēc Dieva atbrīvo cilvēku no
pārmērīgas piesaistīšanās šīs pasaules
labumiem, lai piepildītu sevi ar Dieva
skatīšanu un svētlaimi.
Apsolījums skatīt Dievu pārspēj jebkādu citu svētlaimi. Svētajos Rakstos
'redzēt' nozīmē 'iegūt'. Tas, kurš redz
Dievu, ir ieguvis visus labumus, kādus
vien var iedomāties. Lai iegūtu un skatītu Dievu, Kristum ticīgajiem jāmērdē savas kārības un ar Dieva žēlastības
palīdzību jāuzvar vilinājumi, kurus izraisa baudas un varas kāre, saka katoliskās baznīcas atehisms.
Dieva svētību vēlot, pr. Andris
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Draudzes informācija:
Sirsnīgs paldies visiem kuri ņēma dalību draudzes talkā!!!
Šodien, 22. martā plkst. 10. 00 dievkalpojuma laikā dziedās
jauktais koris "Medera".
Kora mākslinieciskā vadītaja Gunta Vāvere, diriģents Pāvels Veļičko.
Skanēs Dubras, Celminska, Frisinas, Elgāra skaņdarbi.
22. martā Katehēze pieaugušajiem (sākot no plkst. 15. 00).
22. martā plkst. 16. 00! Alfas kursa nodarbība! Aicināti visi!
Tēma: Kāpēc un kā lasīt Svētos Rakstus?

29. martā Alfas kursa nodarbība plkst. 16. 00

!

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).

Trešdien, 25. martā Kunga Pasludināšanas svētki!
Sv. Mises plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00
Ceturtdien, 26. martā plkst. 17. 45 Draudzes Bībeles stunda!
Piektdien, 27. martā plkst. 18. 00 Draudzes krustaceļš!
No 27.- 29. martam Sv. Terēzes draudzes namā O. Vācieša ielā 6
rekolekcijas "Mieram piederēs pēdējais vārds" Sākums: piektdien 9.00,
noslēgums: svētdien. Dalības maksa 21 eiro (ēdienreizes iekļautas).
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu
lwlatvia@gmail com. Papildu informācija www.dzivibasstraumes.lv
Vadīs māsa Emanuēla Maijāra no Medžugorjes un viņas asistente Gabija, kura kalpos ar aizlūgšanām. Māsa Emanuēla (Latvijā pazīstama kā
grāmatu „Medžugorje, Sirds triumfs!”!
28. martā sv. Avilas Terēzei—500!
No 29.marta līdz 02.aprīlim māsu Kalpoņu klosterī klusuma rekolekcijas Lectio Divina "Mācekļa ceļš Jāņa Evanģēlijā".
ALFAS nedēļas nogale mūsu draudzē notiks no 3 līdz 5 aprīlim!
5. aprīlī plkst. 21. 00 mūsu draudzē K. H. Grauna oratorija Jēzus nāve,
izpilda baroka orķestris un koris, diriģents Māris Kupčs
V Меdžugorjes lūgšanu tikšanās Latvija «Ar Mariju pie Jēzus»
23.05.2015 Norises vieta – Svētās Marijas Magdalēnas baznīca Rīgā!
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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.

Dievkalpojumu kārtība Lielai nedēļai

29. marts – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena. Sv. Mises
8.00, 10.00 - Pūpolu
svētīšana un procesija 14.00 - sv. Mise angļu valodā, 18.00!
Ziedojumi tiek vākti Rīgas Garīga semināra uzturēšanai!
2. aprīlis – Liela Ceturtdiena
Sv. Mises no rīta mūsu draudzē nav, bet Sv. Jēkaba katedrālē Hrizmas
svētīšanas svētā Mise
19.00 Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas sv. Mise (kāju mazgāšana)
3. aprīlis – Lielā Piektdiena, 9. 00 – Rūgtās asaras, 12.00 – ekumēniskais
krustaceļš (Vecrīgā) 15.00 Kunga ciešanu un nāves piemiņas liturģija.
Plkst. 21. 00 K. H. Grauna oratorija Jēzus nāve, baroka orķestris un koris
4. aprīlis – Lielā Sestdiena, 18.00 – Lieldienu vigīlijas sv. Mise ar uguns
un Lieldienu sveces (Pashala), ūdens svētīšana, Kristības. Sv. Mises beigās Lieldienu maltītes pasvētīšana. Nakts nomoda lūgšanas pie Vissvētākais sakramenta.
5. aprīlis – Lieldienu svētdiena. Kristus augšāmcelšanās svētki
8.00 – rītausmas sv. Mise ar procesiju, Sv. Mise 10.00, 14.00, 18.00
Ziedojumi tiek vākti diecēžu kūrijām, Pēc visām sv. Misēm tiek svētīta
Lieldienu maltīte.
6. aprīlis – Lieldienu oktāvas pirmdiena ( otrās Lieldienas )Sv. Mises
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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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