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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 24. maijā Nr. 19 (186)

Dārgā draudze,
šodienas svētki mūs saviļņo, jo mēs
apzināmies šīs dienas nozīmību.
Šodien mēs svinam mīlestības svētus. Šajā dienā Tēvs un Dēls sūta savu maiguma Garu, lai svētdarītu
katru radību saskaņā ar jaunu plānu,
jaunu veidu, jaunu Dieva spēka un
varenības atklāšanos. Jo iepriekš
Gars vēl nebija dots, tāpēc ka Jēzus
vēl nebija pagodināts.
Vasarsvētku dienā, kad beidzas septiņas Lieldienu nedēļas, Kristus Pasha piepildās ar Svētā Gara izliešanu, kurš tiek atklāts, dots un dāvāts
kā dievišķa Persona: no savas pilnības Kristus, Kungs, izlej Garu pārpilnībā.
Šajā dienā pilnībā tiek atklāta Svētā
Trīsvienība. No šīs dienas valstība,
kuru bija pasludinājis Kristus, ir atvērta tiem, kas Viņam tic: miesas
pazemībā un ticībā viņi jau ir līdzdalīgi Svētās Trīsvienības kopībā.
Pateicoties šim Svētā Gara spēkam,
Dieva bērni var nest augļus. Tas,
kurš mūs ir uzpotējis uz īstā Vīnakoka, liks mums nest Gara augļus,
kas ir "mīlestība, prieks, miers, pa-

cietība, laipnība, labvēlība, uzticība,
lēnprātība, savaldība" ( Gal 5).
"Vienotība ar Svēto Garu dara cilvēku garīgu, atved viņu atpakaļ paradīzē, atved uz debesu valstību, darot par Dieva pieņemto bērnu, dod
paļāvību saukt Dievu par Tēvu un
būt līdzdalīgam Kristus žēlastībā,
saukties par gaismas bērnu un būt
līdzdalīgam mūžīgajā godībā."
Vasaras svētki brīnišķīgā veidā izgaismo Baznīcas noslēpumu.
Svētais Gars, ko Jēzus tai atsūta, ir
Baznīcas dvēsele, it viss tajā ir Svētā
Gara darbs. Ļausimies Svētā Gara
darbībai, pazemīgi lūdzot Viņu kļūt
par mūsu dvēseles viesi!
Sagatavoja pr. Andris Kristus
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Draudzes informācija:
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Šodien, Baznīca svin Svētā Gara atnākšanas svētkus!
Mūsu draudzē tiek kristīti astoņi cilvēki (bērni un pieaugušie)!
Sirsnīgi sveiciam!
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).
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)
29. maijā, plkst. 17.30 Rīgā, LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte” aicinām Jūs uz Latvijas Alfas Dārza svētkiem šī gada.
6. jūnijā mūsu draudzē Tautas Rožukroņa tikšanās, sv. Mise plkst.
12. 00, Ržukronis, Sadraudzības laiks / agape.
7. jūnijā plkst. 13. 00 kapusvētki Baltezera kapos!
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.
14. jūnijā plkst. 14. 00 Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas
skolā. Aicināti visi!

Magdalēnas vēstis

2015. gada 24. maijā Nr 19 (186)

Dievam viss ir iespējams!

14. jūnijā no plkst. 11. 30 līdz plkst. 20. 00 mūsu dievnamā
Draudzes lūgšanu grupu formācijas diena! Aicināti visi!
Svinot Terra Mariana 800 gadu jubileju, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūts un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts rīko Starptautisku zinātnisko konferenci
„TERRA MARIANA 800: TICĪBAS UN SABIEDRĪBAS DIALOGS”,
kas notiks Rīgā no 29. – 30. maijam Rīgas domes (Rātslaukums 1),
Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (Mazā Pils iela 2) un
Svētās ģimenes mājas telpās (Klostera iela 5-7).
Konferences dienās Rīgas domē būs apskatāma Terra Mariana jubilejas gadam veltīta izstāde „Svētlaimīgu mani teiks visas paaudzes (Lk
1,48) – Dievmātes tēli Latvijā”.
Savukārt pasākuma otrās dienas noslēgumā Kūrijas dārzā (Mazā Pils
iela 2a) notiks jauno grāmatu
- Pāvests Benedikts XVI „Svētais Pāvils Apustulis”,
Guljelmo Džakvinta „Samariešu sacelšanās”,
kā arī Reliģiski zinātniskā žurnāla Terra Mariana jaunā numura atvēršanas svētki.
Svētku kulminācija būs Svētā Mise Sv. Jēkaba katedrālē pl. 16.00.
Būsim priecīgi, ja pagodināsiet šo pasākumu ar savu klātbūtni!

Informācija par konferences norisi: www.rarzi.lv

Draudzes grāmatu galdā ir pieejamas jaunas grāmatas
Reinharda Kērnera grāmatas ‘JĒZUS ZEMNIEKIEM’
Slavko Barbariča grāmata ‘LŪGTIES AR PRIECĪGU SIRDI’.

Pāvests Francisks: Trīs atslēgas vārdi laimīgai laulības dzīvei
Sadzīvošana ģimenē ir māksla. Tas ir pacietības pilns, taču skaists un
aizraujošs ceļš, pa kuru ejot, jāievēro zināmi noteikumi.
Šos noteikumus var sintētiskā veidā izteikt trīs vārdos:
Vai drīkstu?
Paldies!
Piedod!
Minētie vārdi paver ceļu laimīgai laulības un ģimenes dzīvei. Tie ir
svarīgi, lai ģimenes locekļu starpā valdītu miers – norādīja pāvests. It
kā tie ir vienkārši vārdi, bet īstenot tos dzīvē ne vienmēr ir viegli. Tomēr tajos slēpjas milzīgs spēks, kas sargā ģimenes pavardu un palīdz
iziet cauri dažādiem pārbaudījumiem un grūtībām!
Pāvests Francisks
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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.)
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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.

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

