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Labais Gans atdod savu dzīvību par avīm.
Nosaukdams sevi par Labo Ganu, Jēzus
atsaucās uz senu biblisko tradīciju, kas
bija pazīstama gan Kunga mācekļiem,
gan citiem Viņa klausītājiem.
Izraēļa Dievs savai tautai vienmēr bija
atklājies kā Labais Gans. Viņš uzklausīja
savas tautas lūgšanas, atbrīvoja to no
verdzības un savā labestībā bija klātesošs
pārbaudījumiem pilnajā ceļā uz Apsolīto
zemi...
Daudzu gadsimtu garumā Kungs ne tikai bija viņus vadījis, bet arī nesis šo tautu uz saviem pleciem kā gans. Kungs arī
sapulcināja kopā savas izklīdušās avis un
pārveda tās atpakaļ no trimdas viņu tēvu
zemē.
Kungs mums atklāj, ka Viņš ir nācis uz
šīs zemes kā visu tautu gans. Viņš tiek
vests līdz krustam sava ganāmpulka dēļ.
Viņš neatsakās no nāves, nebēg no
sprieduma, Viņš neatgrūž tos, kas izpildīs krustā piesišanu.
Kungam nebija nepieciešams pieņemt
savas ciešanas, taču Viņš pats tās vēlējās
savu avju labā. "Man ir vara savu dzīvību
dot," Viņš saka, "un ir vara to atkal
ņemt." (Jņ 10, 18)
Kungs uzveic visas ciešanas caur savām
ciešanām un arī nāvi — caur savējo.
Caur savu kapu Viņš kapus atver, Viņš
satricina elli un salauž tās slēdzenes. Jo
kapi bija noslēgti un cietumi aizvērti, kamēr Gans nenokāpa nāvē, lai pasludinā-

tu brīvību tām savām avīm, kas bija aizmigušas.
Mēs redzam Kungu ellē; Viņš pavēl iziet
no tās! Mēs redzam, kā Viņš atjauno aicinājumu uz dzīvību. Labais gans atdod
dzīvību par savām avīm — tādā veidā
Viņš meklē savu avju mīlestību.
Jo tas mīl Kristu, kurš ir sadzirdējis Viņa
balsi.
Kristus priecājas par avīm, kas ir Viņa
tuvumā, un meklē tās, kas nomaldījušās.
Ne kalni, ne meži nav Tam par šķērsli,
Viņš steidzas pat uz tumšo ieleju (Ps 23,
4), lai nonāktu līdz vietai, kur atrodas
pazudusī avs. Es pārsiešu savainoto,
Viņš saka, Es dziedināšu vārgo, Es atgriezīšu pazudušo, Es ganīšu savus bērnus savā svētajā Kalnā.
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:
26. aprīlī plkst. 16. 00! Alfas kursa nodarbība!
Kā un kāpēc man stāstīt par Jēzu! Aicināti visi!
Vada Žozefs Bastēns. Nākošā Alfas nodarbība 10. maijā!
27. aprīlī plkst. 18. 30 Saderināto un laulāto Alfa!
(Nākošās Laulāto Alfas nodarbības 11. maijā)
Nākošajā svētdienā 3. maijā mūsu draudzē būs Latvijas Televīzijas tiešraide! Lūgums izvēlēties šo dievkalpojumu plkst. 10. 00 lai varētu dot
liecību un līdzdarbotos sv. Mises svinībās!

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).
Lieldienu laikā tika vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. Mūsu draudze RGS saziedoja 1795 eiro, bet Katoļu baznīcas kūrijas vajadzībām: 2125 eiro! Paldies par jūsu atsaucību un iesaistīšanos!
Draudzes Bībeles stundas ceturtdienās nenotiks līdz vasaras beigām!
1. maijā Nomoda nakts kopā ar konsekrētajiem Rīgas Sv. Marijas
Magdalēnas baznīcā. Vada: Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas. Vakara norise: 18:00 Taize lūgšana, 19:00 Svētā Mise, Kopienu vadīta adorācija, Sadraudzības agape, Rožukronis, 24:00 Pusnakts Mise
2. maijā, sestdien Rīgas Garīgajā seminārā Atvērto durvju diena!
Iespēja iepazīties ar semināra dzīvi, semināristiem un priesteriskās kalpošanas aicinājumu. Sākums plkst. 10. 00
Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas Rīgas filiāles pavasara
sesija notiks no 1.-3.maijam, Rīgas Katoļu ģimnāzijā, Ojāra Vācieša ielā
6. Sākums pulksten 17:00, reģistrācija no pulksten 16:00. Dalības maksa:
7-20 EUR (Ja finanses dalībai skolas sesijā ir šķērslis, lūdzam, sazināties ar draudzes prāvestu Andri).
Trešdien 6.maijā pēc vakara Svētās Mises Marijas Magdalēnas
baznīcā, Klostera ielas 4 Liepas zālē kopiena "Chemin Neuf" aicina jūs
uz Net for God filmas "Tuvo austrumu kristieši. Apskaujot Krustu"
skatīšanos.
23.05.2015 V Меdžugorjes lūgšanu tikšanās Latvija «Ar Mariju pie
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Jēzus». Norises vieta – Svētās Marijas Magdalēnas baznīca Rīgā.
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Lūgsimies par jauniem aicinājumiem
Latvijas Baznīcā!
Šodien, Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem – Labā Gana svētdienā, mūsu bīskaps aicina uz Sv. Jēkaba katedrāli, lai kopā ar jauniešiem un konsekrētajām personām kopīgi 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 sv. Marijas Magdalēnas dārzā!
Labā Gana svētdienā Baznīca lūdzās par aicinājumiem.
Lūgsim augšāmcelto Kristu, lai Viņš modina daudzu jauno cilvēku sirdīs vēlmi veltīt savu dzīvi Dievam, kļūstot par gaismu mūsdienu pasaulē
un liecinot par Kristu, kas ir durvis, caur kurām Viņš ved visus uz pestīšanu,» – teica pāvests.
Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, pāvests aicināja īpaši lūgties par semināristiem, kuri gatavojas priesterībai.
Mīlestība un savstarpējā pazīšana dāvā avīm mūžīgās dzīves pārpilnību.
Kristus-Labais Gans vēlas, lai tās klausītu un sekotu Viņam. No vārda
klausīšanās dzimst ticība. Tikai tas, kas klausa Kunga balsij, spēj rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Klausīšanās palīdz veikt sekošanas Kristum
ceļu. Ja gribam kļūt par Jēzus mācekļiem, mums ir jāatver sirdis Viņa
vārdam un jāīsteno to savā ikdienas dzīvē.
Šodien, kad Kunga balsi noslāpē daudzas citas balsis, katra ekleziālā kopiena ir aicināta lūgties, atbalstīt un rūpēties par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi.
Cilvēki vienmēr alkst pēc Dieva. Arī moderno tehnoloģiju laikmetā
mums ir vajadzīgi labi un svēti gani, kas sludina Dieva Vārdu un palīdz
mums satikties ar Kristu caur sakramentiem.
Laimīgs ir tas, kas it visur izvēlas Tevi par savu ceļabiedru, Kungs Jēzu.
Kaut mēs visi, Tava tauta un Tava ganāmpulka avis, sekotu Tev, ar Tevi
un pie Tevis, jo Tu esi Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Un Tev ir mūžīgās
dzīves vārdi.
Mēs atzīstam, un mēs ticam, ka Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls. Dievs,
kas pāri visam, svēts uz mūžiem. Amen.
Svētais Bernards
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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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