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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 17. maijā Nr. 18 (185)

Dārgā draudze, esam iesākuši gatavojoties Vasarsvētkiem un šodien
Dieva Vārds mums atgādina mīlestības prioritāti.
Sv. Augustīns saka: mīli un dari visu,
ko vēlies. Ja tu klusē, klusē aiz mīlestības. Ja runā – runā aiz mīlestības. Ja kādu izlabo – labo aiz mīlestības. Ja piedod – piedod aiz mīlestības. Lai tavas sirds dziļumā ir mīlestības sakne – no šīs saknes nevar
rasties nekas slikts.
Tāpēc mācīsimies mīlēt katrā laikā,
kā mums ir jāmīl, — Dievu pāri
visam un visu Dieva dēļ!
Jo katra mīlestība, kas nav saskaņā
ar Dieva gribu, ir veltīga un neauglīga. Katra mīlestība, ko dāvājam kādai no radībām un kas vājina mūsu
mīlestību uz Dievu, ir ienīstama, tā
ir šķērslis mūsu ceļam uz debesīm.
Tā kā Kungs Jēzus mūs ir tik ļoti
mīlējis, lūgsim Viņa žēlastību, lai,
salīdzinot ar Viņa lielo mīlestību,
mēs neizrādītos nepateicīgi.
Dievs mums ne tikai dāvā mīlestību, bet Viņš pats ir mīlestība, Viņa
persona ir mīloša Mīlestība. Šai Mīlestībai Dievs ir dāvājis cilvēcisku
seju, vienreizēju seju,

Dievs to ietērpa miesā un asinīs. Un
tieši tāpēc Mīlestība mūsu miesā un
mūsu asinīs atklāj savu spēku un savu patiesību.
Šī Mīlestība, kam ir Dieva Seja. Šī
Tevis dotā Mīlestība, kas ir Tavs
Dēls.
Jēzu, Tu sacīji, ka esi nācis nevis tāpēc, lai Tev kalpotu, bet lai pats kalpotu citiem. Mēs vēlamies Tev līdzināties. Lai mūsu mīlestība nav vien
tukši vārdi, viegli kā salmi, bet auglīga un īsta. Dāvā mums žēlastību nekalpot savai gribai, bet izvēlēties Tavējo, jo Tava griba ir tā, lai mēs augšāmceļamies kopā ar Tevi.
Sagatavoja pr. Andris K
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Šodien pēc sv. Mises plkst. 10. 00 katehēze par
Iestiprināšanas sakramentu!
Šodien, 17. maijā plkst. 15. 00! Alfas kursa noslēgums!
Tēma: Baznīcas sūtība un draudzes loma ticības dzīvē.
Vada Žozefs Bastēns. Aicināti visi!
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).
21.maijā Latviešu biedrības namā plkst.: 18.00 Diskusiju klubs
"Zināmais nezināmajā" aicina uz diskusiju "Vai sirds ir dvēsele, vai
dvēsele ir sirds?" Diskusijā piedalās arh. Zbigņevs Stankevičs.
23. maijā mūsu draudzē notiek V Меdžugorjes lūgšanu tikšanās
Latvijā «Ar Mariju pie Jēzus».
30.maijā, plkst.: 15.00, Kūrijas iekšpagalmā, notiks Pāvests Benedikta XVI grāmatas "Svētais Pāvils apustulis" prezentācija.
2015.gada 5.jūnija vakarā plkst. 18.00 mūsu draudzē iesāksies
’Baznīcu nakts’ atklāšanas pasākums. Sv. Mise plkst. 19.00. Pēc tam
Lūgšanu nakts / vada Dievam veltītās un konsekrētās personas. Sv.
Mise plkst. 24. 00. Pasākumā ‘Baznīcu nakts’ Rīgā piedalīsies 40 tradicionālo kristīgo konfesiju draudzes un to dievnami. Plaša kultūras programma būs baudāma ne tikai Rīgas centra un Vecpilsētas dievnamos,
bet arī Āgenskalnā, Bolderājā un Sarkandaugavā. “Baznīcu nakts” programma arī šogad būs veidota kā iespēja iepazīt tradicionālo kristīgo
konfesiju baznīcu garīgo un kultūras mantojumu. Būs koncerti, ekskursijas, pasākumi bērniem un laiks aizlūgumiem un apcerei.
No 26.maija līdz 26. jūnijam notiks 30 dienu ignāciskās klusuma
rekolekcijas - garīgie vingrinājumi. Vieta: Dzīvības Mātes institūta rekolekciju māja Sarkaņos, Rēzeknes nov. Rekolekcijas vadīs t. Algimantas Gudaitis, SJ un m. Emanuēla, SJE. Vietu skaits ierobežots. Informācija un pieteikšanās pa tālr. 29395168 (m. Emanuēla)
6. jūnijā mūsu draudzē Tautas Rožukroņa tikšanās, sv. Mise plkst.
12. 00, Rožukronis, Sadraudzības laiks / agape.
7. jūnijā plkst. 13. 00 kapusvētki Baltezera kapos!
14. jūnijā plkst. 11. 30 līdz plkst. 20. 00 mūsu dievnamā: Draudzes
lūgšanu grupu formācijas diena! 2
Aicināti visi!
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23. maijā mūsu draudzē
Меdžugorjes lūgšanu tikšanās
«Ar Mariju pie Jēzus»
Šis pasākums tiek iekļauts
“Terra Mariana 800″ programmā.
Tikšanās piedalīsies arī viesi no Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un citām valstīm. Esiet mīļi gaidīti.
Programma:
10.00 –10.45 sākums, Rožukroņa lūgšana (Priecīgā daļa)
10.45 –11.45 liecības, uzrunas, dziesmas
11.45 –12.00 pārtraukums
12.00 –13.00 liecības, uzrunas, dziesmas
13.00 –13.30 Rožukroņa lūgšana (Gaismas daļa)
13.30 –15.00 pārtraukums –pusdienas un sadraudzība
15.00 –15.15Dieva žēlsirdības kronītis
15.15 –17.30 liecības, uzrunas, dziesmas
17.30 –18.00 pārtraukums
18.00 –19.00 Rožukroņa lūgšana (Godības daļa), veltīšanās Marijas Bezvainīgajai Sirdij
19.00 –20.00 Svētā Mise
20.00 –20.45 adorācija
Piektdien, 22. maijā mūsu draudzē Reinharda Kērnera grāmatas
‘JĒZUS ZEMNIEKIEM’ prezentācija. Sv. Mise plkst. 19. 00 (pr. Mihails
Volohovs) pēc tam tikšanās ar tulkotāju un izdevniecības komandu. Aicināti visi!
18. maijā Jelgavas bīskapa Edvarda Pavlovska dubultā jubileja : 45
priesterības gadi un 65 dzīves gadi. Sv. Mise plkst. 11. 00 Jelgavas katedrālē.
29. maijā, plkst. 17.30 Rīgā, LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte” aicinām Jūs uz Latvijas Alfas Dārza svētkiem šī gada . Tajā dalīsimies priekā par krāšņo dārzu ziedos, uzklausīsim Alfas dzīvesstāstus, slavēsim Dievu mūzikā, baudīsim kafiju un lielisko Alfas draugu kompāniju, kurā būs Alfas dalībnieki no visas Latvijas.
13. jūnijā Rīgas sv. Antona Romas katoļu baznīcas konsekrācija un
pr. O. Daļecka priesterības 50 gadu pateicības dievkalpojums. Sākums
plkst. 11. 00 Maskavas ielā 309 A. 3
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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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