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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 10. maijā Nr. 17 (184)

Dārgā draudze,
tūlīt pēc Kunga Debeskāpšanas
svētkiem mēs uzsāksim Lūgšanu
novennu gatavojoties Vasarsvētkiem!
Turpinot pārdomāt līdzību par
Kristu kā vīnakoku, Baznīca mūs
mudina labāk iepazīt Dieva mīlestības un draudzības spēku.
Svētā Terēze no Avilas saka, Dievs
no mums prasa tikai divas lietas: mīlēt Viņu un mīlēt savu tuvāko.
Lūk, kādam jābūt mūsu pūļu mērķim. Ja mums tas pilnīgi izdodas,
tad esam izpildījuši Dieva gribu un
esam vienoti ar Viņu.
Bet cik gan tālu mēs esam no šī dubultā norādījuma ievērošanas!
Visdrošākā zīme, kā zināt, vai mūsos ir šī dubultā mīlestība, manuprāt, ir patiesi mīlēt savu tuvāko, jo
mēs nevaram būt pārliecināti, ka
mīlam Dievu, pat ja mēs ļoti nopietni tā domātu; bet droši mēs varam
zināt, ka mīlam savu tuvāko.
Esiet pārliecināti, ka, jo vairāk atklāsiet, kā jūsos pieaug tuvākmīlestība,
jo vairāk būsiet pieauguši arī mīlestībā uz Dievu.

Mīlestība, kāda Dievam ir pret
mums, ir tik dziļa, ka, atbildot mīlestībai, kādā mēs mīlam tuvāko,
Viņš tūkstoš veidos papildina to mīlestību, kādā mēs mīlam Viņu; par
to man nav ne mazāko šaubu.
Tādēļ ir ļoti svarīgi pārdomāt, kā
mēs mīlam savu tuvāko; ja šī mīlestība būs pilnīga, tiks īstenots viss
pavēlētais.
Kungs, Tu pirmais mīlēji mūs, lai
mēs mīlētu Tevi. Tev nav nepieciešama mūsu mīlestība, bet mēs nevaram citādi sasniegt mērķi, ko Tu esi
mums paredzējis, kā vien Tevi mīlot.
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:

Sirsnīgi sveicam mūsu māmiņas Mātes dienā!
Lai sv. Jaunavas Marijas, Dieva Mātes aizbildniecība,
palīdz īstenot mātes sūtību un aicinājumu katrai mātei!
Pateiksimies viņām par iespēju nākt pasaulē, par audzināšanu,
rūpēm, ticības un Dieva mīlestības atziņu!

Šodien, 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. maijā 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).
13. maijā plkst. 12. 00 Svētā Mise Vissv. Jaunavas Marijas Fatimas Dievmātes godam! Vissv. Jaunavas Marijas, Fatimas Dievmātes
svētku diena!
14. maijā Kunga Debeskāpšanas svētki! Sv. Mises plkst. 7. 30, 10. 00 un
19. 00! Baznīcā liela svētku diena!
15. maijā sv. Marijas Magdalēnas baznīcā, pēc sv. Mises
plkst. 19.00 muzicēs Färingsö baznicas koris un FaVo koris. Korus vada
un koncertā muzicēs Birgitta Levin (soprāns) un Ligita Sneibe (ērģeles)
Repertuārā Mocarta mūzika un zviedru garīgās dziesmas
16. maijā Baznīcā uzsākās novenna Vasarasvētkus gaidot!
16. maijā sv. Jēkaba katedrālē plkst. 11.00 notiks Marijas Leģiona locekļu
solījumu atjaunošana ar leģionāru procesiju un lūgšanām, kuru noslēgumā plkst. 11.30 tiks celebrēta Svētā Mise ar solījumu atjaunošanu.
Visi laipni aicināti ņemt dalību. Šis ir svarīgākais un skaistākais leģionāra dzīves gada notikums.
23. maijā mūsu draudzē notiek V Меdžugorjes lūgšanu tikšanās Latvijā
«Ar Mariju pie Jēzus».
30.maijā, plkst: 15.00, Kūrijas iekšpagalmā, M. Pils ielā 2a. notiks Pāvests Benedikta XVI grāmatas "Svētais Pāvils apustulis" prezentācija.
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Pāvests mudina veicināt tikšanās kultūru
Baznīcas misiju darba auglīgums ir atkarīgs nevis no pastorālo darbinieku skaita, institūciju prestižuma vai materiālo resursu daudzuma, bet no
tā, cik mēs esam Kristus mīlestības caurausti un cik esam atvērti Svētajam Garam!
Svarīgi, lai Baznīcas ganu un visu kristiešu dzīve būtu uzpotēta dzīvības
kokam, kas ir paša Kunga krusts. Tieši pateicoties šim krustam, kas ir
visspožākā žēlsirdības un mīlestības zīme, cilvēks atdzimst kā jauna radība. Kristus Lieldienu noslēpums ir Baznīcas misijas pulsējošā sirds,
un būtiskākais mūsu dzīvē ir tikšanās ar Kristu, Viņa žēlsirdība, mīlestība un tuvākmīlestība.
Pāvests Francisks Mozambikas bīskapiem.

Patiess kristietis paliek Kristū un nes daudz augļu!
Jēzus ir vīnakoks un caur Viņu – kā caur koka dzīvinošo sulu – līdz atvasēm nonāk Dieva mīlestība, Svētais Gars. Mēs esam atvases.
Izmantojot šo līdzību, Jēzus vēlas mums palīdzēt saprast, cik svarīgi ir
būt vienotiem ar Viņu. Atvases pašas par sevi nevar nest augļus. Tās ir
pilnīgi atkarīgas no vīnakoka, kas ir dzīvības avots.
Tā arī mēs, kristieši, caur Kristības sakramentu esam iesakņojušies
Kristū, kurš dāvā mums jaunas dzīvības dāvanu un mēs paliekam vienotībā ar Viņu.
Mums vajag saglabāt uzticību kristības solījumiem, stiprināt draudzību
ar Kungu caur ikdienas lūgšanu, Svēto Rakstu lasīšanu, paklausību Dieva Vārdam, kā arī caur sakramentiem, īpaši Euharistijas un Izlīgšanas
sakramentiem.
Tas kurš paliek vienots ar Jēzu, saņem Svētā Gara dāvanas.
Apustulis Pāvils runā par mīlestību, prieku, mieru, pacietību, uzticību
un lēnprātību.
Šīs dāvanas raksturo kristieti. Kā koku varam pazīt pēc tā augļiem, tā arī
kristieti varam pazīt pēc šīm dāvanām. Ciešās vienotības ar Jēzu augļi ir
skaisti un labi. Visa mūsu būtība tiek Gara žēlastības pārveidota.
Tā skar dvēseli, prātu, gribu, jūtas un arī miesu, jo mūsu miesa ir vienota ar dvēseli. Mēs saņemam jaunu eksistences veidu, Kristus dzīve kļūst
par mūsu dzīvi. Mēs varam domāt un rīkoties tā kā Viņš, varam raudzīties uz pasauli ar Jēzus acīm un ar Viņa sirdi varam mīlēt savus brāļus,
īpaši vistrūcīgākos un slimos.
Tādā veidā nesīsim labestības, mīlestības un miera augļus.
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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
4

