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informatīvā lapa 2015. gada 19. aprīlī Nr. 14 (181)

Dārgā draudze, miers lai ir ar jums!
Tas ir Augšāmceltā sveiciens.
Lai nestu mieru pasaulei, Kristus kļuva
cilvēks. Un eņģeļi šo mieru pasludināja
jau Betlēmes laukos. Nav nekā labāka
par mieru Jēzū Kristū…
Kad cilvēks ir sasniedzis miera stāvokli,
viņš ļauj pār citiem plūst apmirdzēta
prāta gaismai.
Šo mieru, šo nenovērtējamo bagātību,
mūsu Kungs Jēzus Kristus atstāja mācekļiem ne tikai pirms savas nāves, bet
tā ir lielākā Augšāmceltā dāvana.
Kungs pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja:
‘Miers jums!’(Lk 24, 36)
Mēs bieži domājam par apustuļu prieku,
kad viņi no jauna ieraudzīja Kungu.
Šķiršanās bija bijusi tik nežēlīga! Kungs
tik ļoti viņus mīlēja! Bija tik labs pret
tiem! Varam iztēloties, ka Viņš tos apskāva, sakot: "Miers jums!"
Tieši tāpat, kad lūdzamies, Kungs apskauj mūsu dvēseli un saka: "Miers
jums!"
Lai nosargātu dvēseles mieru, ir jāatmet
nomāktība, ir jācenšas saglabāt līksmu
garu, ko neskar skumjas. Ja cilvēkam ļoti
trūkst kaut kā miesai vajadzīga, viņam ir
grūti pārvarēt mazdūšību, un tas īpaši
skar vājas dvēseles. Lai nosargātu iekšējo
mieru, ir arī rūpīgi jāizvairās nosodīt citus. Miers tiek saglabāts, netiesājot tuvāko, bet gan paliekot klusumā.

Tādā stāvoklī esot, gars saņem dievišķas
atklāsmes.
Cilvēkam, kas ir apņēmies iet pa iekšējas
uzmanības ceļu, vispirms ir jāiemanto
Dieva bijība, jo tas ir gudrības iesākums.
Un viņa garā vienmēr jābūt iegravētiem
šiem pravietiskajiem vārdiem: "Kalpojiet
Kungam ar bijību, līksmojiet priekā, bet
ar sirds trīsām!" (Ps 2, 11) (pēc sv. Serafima no Sarovas
Grāmatā Sekošana Kristum, lasām: Sāc
ar to, ka pats paliec mierā, tad tu spēsi
dāvāt mieru citiem. Cilvēks, kurā mājo
miers, ir vairāk vērts par to, kurš guvis
daudz zināšanu. "Meklē mieru un tiecies
pēc tā!" (Ps 34, 12)
Miera bērnam ir jāmeklē miers un pēc tā
jātiecas. Ja esam Kristus mantinieki, paliksim Kristus mierā! Ja esam Dieva
bērni, mums ir jāliecina par mieru:
"Svētīgi miera nesēji, viņus sauks par
Dieva bērniem!" (Mt 5, 9)
Lai Kungs pievērš tev savu vaigu un lai
dāvā tev mieru! (Sk 6, 26)
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:
19. aprīlī plkst. 16. 00! Alfas kursa nodarbība! Aicināti visi!
Vada Žozefs Bastēns.
20. aprīlī plkst. 18. 30 Saderināto un laulāto Alfa!
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).
19. aprīlī plkst. 15. 30 Tikšanās ar šķirtajiem. Tikšanās notiks katra
mēneša otrajā svētdienā kard. Vaivoda svētdienas skolas telpās, Rīgā,
Mazā Pils ielā 2a
Ceturtdien, 23. aprīlī Draudzes Bībeles stunda plkst. 17. 45
Sestdien, 25. aprīlī Marijas Leģiona lūgšanas tikšanās. Plkst. 11. 00
kopīgās lūgšanas (baznīcas tornī) Sv. Mise plkst. 12. 00 (baznīcas torņa
kapelā), Agape Sv. Ģimenes Mājā. Aicināti visi! Aicinājums iepazīties ar
Marijas Leģiona sūtību un kalpošanu mūsu draudzē!
Sestdien, 25. aprīlī plkst. 17. 00 Cantus Posterior—Conventus Rigensis, Gregoriāniskās mūzikas koncerts / vakar lūgšana (vesperes)!
2. maijā Rīgas Garīgajā seminārā Atvērto durvju diena!
V Меdžugorjes lūgšanu tikšanās Latvija «Ar Mariju pie Jēzus»
23.05.2015 Norises vieta – Svētās Marijas Magdalēnas baznīca Rīgā
11. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētku priekšvakarā, tika publicēta pāvesta Franciska bulla „Misericordiae Vultus” (Žēlsirdības vaigs), ar kuru tiek izsludināts Žēlsirdības jubilejas gads. Dokumentā Svētais tēvs
paskaidro šīs iniciatīvas iemeslus un sniedz vadlīnijas jubilejas gada labākai izdzīvošanai. Šis gads sāksies 2015. gada 8. decembrī, Bezvainīgās
Ieņemšanas svētkos, ar Svēto Durvju atvēršanu, un noslēgsies 2016. gada 20. novembrī, Kristus Karaļa svētkos.
Bullu „Misericordiae Vultus”, kas sastāv no 25 paragrāfiem, var iedalīt
trīs daļās. „Pirmajā daļā” Francisks padziļināti pievēršas „žēlsirdības”
jēdzienam, „otrajā” sniedz vairākus praktiskus ieteikumus jubilejas gada svinēšanai, bet „trešajā” daļā tiek ietverti daži aicinājumi.
Aptuveni 13 lappušu garā dokumenta noslēgumā Svētais tēvs pievēršas
Marijai, kura ir visspožākā Dieva žēlsirdības lieciniece.
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Lūgsimies par jauniem aicinājumiem Latvijas Baznīcā!
Tuvojas Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem – Labā Gana svētdiena (26. aprīlī), kad pulcēsimies Sv. Jēkaba katedrālē, lai kopā ar jauniešiem un konsekrētajām personām lūgtos par aicinājuma dāvanas atpazīšanu.
Svinīgu Svēto Misi jauniešiem plkst. 18.30 celebrēs V.E. arhibīskaps
Zbigņevs Stankevičs. Pēc tās notiks slavēšanas koncerts ar konsekrēto
personu liecībām un sadraudzība.
Vai arī tu vēlētos, lai katrai Latvijas draudzei būtu savs priesteris? Lai
klostermāsas kalpotu cilvēkiem arī tavā draudzē? Konsekrētās dzīves gadā, kas sasaucas ar mūsu zemes – Terra Mariana – 800 gadu jubileju, vēlamies Dievmātei uzdāvināt īpašu dāvanu – 800 cilvēku lūgšanas par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi.
Kā iesaistīties lūgšanā par aicinājumiem?
Lūdzies zemāk pievienoto lūgšanu vai arī kādu citu lūgšanu;
iesaisti lūgšanā arī citus – ģimenes locekļus, draugus, cilvēkus tavā
draudzē un kopienā. Mēs vēlamies atrast 800 cilvēkus, kas lūdzas par aicinājumiem; paziņo mums par tiem, kas ir iesaistījušies (e-pasts: konsekretie@gmail.com vai mājaslapā www.konsekretie.lv, vai arī pa pastu:
Enkura iela 9, Rīga, LV-1048)
Lūgšana par aicinājumiem:
Debesu Tēvs, dod, lai mēs katrs, vienoti Kristus Miesā, kalpotu ar tām
dāvanām, ko esam saņēmuši. Mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus Tu esi aicinājis uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi, drosmīgi atbild Tavai gribai! Sūti strādniekus savā lielajā pļaujas laukā, lai Evaņģēlijs aizvien tiek
sludināts, lai nabagi netiek aizmirsti un izslēgti no mīlestības kopības,
lai cietēji saņem mierinājumu un lai Tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar
Sakramentiem. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā. Amen.
Papildu informācija: www.konsekretie.lv
Labā Gana svētdienas ietvaros ir paredzēta evaņģelizāciju Doma laukumā - ar deju, kurā apliecināsim ticību Jēzum, kā arī dažas dziesmas, kuru laikā tiks dalīti ielūgumi uz Svēto Misi katedrālē.
Vieta: Flešmobs paredzēts svētdien 26. aprīlī Doma laukumā 16:30 un
17:30 Mēģinājums: jau šajā svētdienā, 19. aprīlī 17:00 Klostera ielā 4
(2.stāva zālē). To vadīs horeogrāfe Laura Ivanova
Lūdzam Jūsu palīdzību - nodot šo informāciju jauniešiem, kas vēlētos
piedalīties dejā vai evaņģelizācijā!
Informācija: 27868494
3

Magdalēnas vēstis

2015. gada 19. aprīlī Nr 14 (181)

Dievam viss ir iespējams!

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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