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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 3. maijā Nr. 16 (183)

Dārgā draudze,
Šodien Jēzus mums saka: "Es esmu vīnakoks, jūs - atvases. Kas paliek manī, un
es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis
jūs nekā nespējat darīt." ( Jņ 15, 5)
Katoliskās baznīcas katehisms saka,
augļi, par ko te tiek runāts, ir dzīves
svētums, kas sasniegts vienotībā ar
Kristu. Kad mēs ticam uz Jēzu Kristu, pieņemam Viņu Vissvētajā Sakramentā un ievērojam Viņa baušļus,
tad Pestītājs pats nāk mūsos mīlēt savu Tēvu un savus brāļus, mūsu Tēvu
un mūsu brāļus.
Viņa Persona, pateicoties Svētajam
Garam, kļūst par dzīvu un iekšēju
mūsu rīcības likumu. "Tas ir mans
bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā es
jūs esmu iemīlējis." ( Jņ 15, 12)
Savā ticībā mēs katrs esam uzpotēti
uz Baznīcas stumbra, un Kungs mūs
nosauc par zariem un liek nest daudz
augļu, lai neauglība mūs nenotiesā atšķirtībai no Dieva.
Baznīcas tēvi vīna dārza līdzībā redz
cilvēku dvēseles, jo gluži kā dārza
žogs tās apņem Kunga baušļu drošība un Viņa eņģeļu aizsardzība (Ps 34,
8). Dievs vēlas, lai mīlestības rūpes
kā vīnstīgas mūs saista ar savu tuvā-

ko
un

ļauj mums balstīties vienam pret
otru, lai, vienmēr paturot degsmi
pretī debesīm, mēs paceltos gluži kā
vīnakoka zari līdz augstākajai galotnei.
Kad mūsos ir žēlastība, mēs esam
pazemīgi, tad dzīvāka ir mūsu gudrība un mēs esam paklausīgi, maigi,
patīkami Dievam un cilvēkiem.
Bet, ja pazaudējam žēlastību, izkalstam kā zars, kas atrauts no vīnakoka.
Ja kāds nemīl savu brāli, par kuru
Kungs ir miris lielās ciešanās, tad tas
liecina, ka viņš ir no vīnakoka atrauts.
Savukārt to, kurš ar grēku cīnās,
Kungs nesīs, kā vīnogulāja stīga nes
dzinumu. Sagatavoja pr. AK
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Draudzes informācija:

Šodien, plkst. 10. 00 LTV tiešraide!
Sirsnīgi sveicam LTV darbiniekus mūsu draudzē!
4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
Dievkalpojumi par mūsu Tēvzemi plkst. 7. 30 un 19. 00!
5. maijā plkst. 21. 00 Sv. Mise (Lūgšanas par dzimtas ciltskoku dziedināšanu)

Trešdien 6.maijā pēc vakara Svētās Mises plkst. 19. 00 Liepas zālē kopiena "Chemin Neuf" aicina jūs uz Net for God filmas
"Tuvo austrumu kristieši. Apskaujot Krustu" skatīšanos.
Pēc tam sadraudzības laiks, diskusijas!
10. maijā plkst. 16. 00! Alfas kursa nodarbība!
Vai Dievs arī mūsdienās dziedina? Vada Žozefs Bastēns.
Alfas kursa izlaidums 17. maijā plkst. 15. 00!
11. aprīlī plkst. 18. 30 Saderināto un laulāto Alfas izlaidums!
Tikšanās sv. Ģimenes Mājā!
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).
Draudzes Bībeles stundas ceturtdienās nenotiks līdz vasaras beigām!
23.05.2015 V Меdžugorjes lūgšanu tikšanās Latvija «Ar Mariju pie
Jēzus». Norises vieta – Svētās Marijas Magdalēnas baznīca Rīgā.

Dziesma Latvijas Televīzijas dievkalpojuma laikā:
Visi kopā: Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Dēli un meitas klausieties,
debesu godības Karalis
šodien no kapa uzcēlies. Alleluja!
Pēc svētkiem rīta agrumā
mācekļi lielā izbrīnā
pie Kristus kapa aizgāja. Alleluja!
Trīs noskumušas sievietes
uz Kunga kapu smaržas nes:
Kā lai to akmeni noveļam mēs? Alleluja!
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Tur mirdzošs eņģelis sēdēja
un sievietēm tā sacīja:
Kunga te nav, viņš ir Galilejā. Alleluja!
Kad Jānis Pēteri apsteidza,
pie kapa pirmais atnāca,
bet iekšā tomēr negāja. Alleluja!
Reiz Kungs pie mācekļiem iegāja
un viņu vidū nostājās,
Miers ar jums visiem, sacīja. Alleluja!
Lai Toms būtu ticējis,
ka Kungs no kapa uzcēlies,
jo viņš vēl bija šaubījies. Alleluja!

Tu skaistō Dīva dōrza Rūze

Tu skaistō Dīva dōrza Rūze,
Tu, Jaunova Vyssvātōkō,
Pi Tevis ejom dīnōs syurōs
un arī breižūs prīceigūs.
Mes lyudzam Tevi nūvērs pūstu
nu Latvju tautas pacīteigōs,
jū cauri dzeives vātrom vodi
pi sova Dāla, sova Dāla vīneigō.
Tu skaistō Dīva dōrza Rūze,
Tu Mōras zemes Aizbiļdne.
Gon Debess prīks, gon zemes sōpe
myrdz Tovā Mōtes skotīnī.
Mes lyudzam Tevi nūvērs pūstu
nu Latvju tautas pacīteigōs,
jū cauri dzeives vātrom vodi
pi sova Dāla, sova Dāla vīneigō.
Tu skaistō Dīva dōrza Rūze,
kas dzeives ceļā leidza nōc.
Tu myusu vajadzeibas redzi,
un patvārumu dōvōj mums.
Mes lyudzam Tevi nūvērs pūstu
nu Latvju tautas pacīteigōs,
jū cauri dzeives vātrom vodi
pi sova Dāla, sova Dāla vīneigō.
Marija , Dīva Mōte,
3
lyudz Tu Dīvu par mums.
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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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