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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 31. maijā Nr. 20 (187)

Dārgā draudze, Vissvētās Trīsvienības noslēpums ir centrālais ticības
un kristīgās dzīves noslēpums.
Vienīgi Dievs var dot mums spēju
to iepazīt, atklājot sevi kā Tēvs,
Dēls un Svētais Gars.
Dieva Dēla iemiesošanās atklāj, ka
Dievs ir mūžīgais Tēvs un ka Dēlam ir tā pati daba, kas Tēvam, tas
ir, ka Viņš ir Tēvā un ar Viņu viens
un tas pats vienīgais Dievs.
"Svētais Gars iziet no Tēva kā no
pirmavota un no Tēva un Dēla kopā, Tēvam mūžīgi sevi dodot Dēlam." (Sv. Augustīns)
Svētās Trīsvienības svētkus iedibināja pāvests Jānis XXII (13161334).
Svētā Trīsvienība ir dzīve kopā ar
Dievu. Svētās Trīsvienības ikonā redzam trīs eņģeļus, kas, apsēdušies
pie galda godbijīgi noliektām galvām, bez vārdiem cits citam stāsta
par neizsakāmo Personu mīlestības
attiecību noslēpumu.
Jau tagad mēs varam nojaust un
baudīt to mūžīgo svētlaimi, kāda
mums ir sagatavota Debesīs. Savā
neprātīgajā mīlestībā trīskārt svētais

Dievs par savu mājvietu ir izvēlējies
mūsu sirdi.
Svētā Elizabete no Trīsvienības ir
rakstījusi: “Debesis mēs nesam savā
sirdī, un mūs apņem Mīlestība, bezgalīga Mīlestība – visa Vissvētā Trīsvienība atdusas mūsos.” Mēs esam
Trīsvienības mājoklis, bet Trīsvienība savukārt ir mūsējais. Svētā Trīsvienība – lūk, mūsu mājas! Tās ir
Tēva mājas, no kurām mums nekad
nevajadzētu aiziet…
Ļausim Svētajai Trīsvienībai tajā iemājot un ļausim, lai arī no mums
plūst mīlestība, ko Trīsvienība
mums dāvā! Būt kopā – tāda ir Svētās Trīsvienības būtība. Būt kopā –
tas ir arī katra kristieša aicinājums.
Sagatavoja pr. Andris K
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Draudzes informācija:
Šodien mūsu draudzē viesojas Ogres sv. Meinarda katoļu draudzes koris.
Kopā ar mūsu draudzes kori viņi dziedās sv. Mises laikā plkst. 10. 00!
Kora vadītāja Žanna Oborenko. Sirsnīgi sveicam!

Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze

7. jūnijā plkst. 11. 00 Sv. Mise Prezidenta pils laukumā,
pēc tam Euharistiskā procesija!
Sv. Mise mūsu draudzē plkst. 10. 00 NENOTIKS!

3. jūnijā pēc vakara svētās Mises filma "Nāc un seko Man!"
Tēma: Konsekrētā dzīve šodien.
Kopš kristietības pirmsākumiem vīrieši un sievietes ir izvēlējušies dot solījumu
celibātā Kristus un Evaņģēlija dēļ, dzīvojot šķīstībā, nabadzībā un paklausībā.
Konsekrētā dzīve, kas vienlaikus ir Dieva dāvana un atbilde personīgam aicinājumam, gadsimtu gaitā ir ieguvusi dažādas formas, bet visbiežāk tajā ir trīs būtiski elementi: veltīšanās, misija un brālīgā kopienas dzīve. Šajā filmā "Net for
God" jūs aizved uz tikšanos ar dažādu kopienu, Baznīcu un valstu konsekrētiem ļaudīm, kas ir atbildējuši Kristus aicinājumam, lai Viņam sekotu.
Šī filma ir tapusi Konsekrētās dzīves gadā, ko pāvests Francisks izsludināja
2014. gada 30. novembrī un kas ilgs līdz 2016. gada 2. februārim.
2015. gada 5. jūnija vakarā plkst. 18. 00 mūsu draudzē iesāksies
’Baznīcu nakts’ atklāšanas pasākums. Sv. Mise plkst. 19. 00. (Latvijas
Televīzija) 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.
6. jūnijā mūsu draudzē Tautas Rožukroņa tikšanās, sv. Mise plkst.
12. 00, Rožukronis, 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!
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14. jūnijā no plkst. 11. 30 līdz plkst. 20. 00 mūsu dievnamā
Draudzes lūgšanu grupu formācijas diena! Aicināti visi!
Šodien mūsu draudzē tiks vākti ziedojumi Evaņģelizācijas skolas
atbalstam. Draudzē viesosies atbildīgie priesteri un laji no evaņģelizācijas skolas un rehabilitācijas centra (Ukrainā).
31. maijā plkst. 12.00 Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē no Rēzeknes
- Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa rokām priestera svētības saņems
diakons Juris Skutels.
Kā evaņģelizēt mūsdienu cilvēkus?
Evaņģēlijs ir Dieva mīlestības vēsts! Dievs mūs visus aicina piedalīties
Viņa Dēla, Jēzus Kristus, dzīvē. Baznīcas misija vienmēr paliek tā pati.
Misija nemainās, bet mainās sludināšanas izteiksmes veids. Šajā laukā
vajadzīga atjaunotne, ko jāpanāk ar lielu pastorālo gudrību.
Katehēze ir evaņģelizācijas procesa sastāvdaļa. Tai jāsniedzas tālāk par
skolas vidi. Bērnus jau no mazotnes jāved uz tikšanos ar Kristu, kurš ir
dzīvs un darbojas Baznīcā. Tikšanās ar Viņu izraisa cilvēkā vēlēšanos
Viņu iepazīt aizvien labāk un sekot Viņam, kļūstot par Viņa mācekli.
Tātad, jaunās evaņģelizācijas un katehēzes izaicinājums saistās ar sekojošu jautājumu: Kā satikt Kristu? Kāda ir vislabākā „vieta”, lai Viņu
atrastu un Viņam sekotu?
Pāvests Francisks
Šodien mūsu draudzē skatāma izstāde „Svētlaimīgu mani teiks
visas paaudzes (Lk 1,48) – Dievmātes tēls Latvijā”. Baznīcā ir apskatāmi astoņi nozīmīgi Jaunavas Marijas attēli, kas nāk no dažādām Latvijas vietām.
Katram attēlam ir kāds īpašs vēstījums: vienam ir nepārprotama kultūrvēsturiska nozīme, cits ir mākslinieciski augstvērtīgs, vēl cits – iemīļots ticīgo vidū. Izstādē iekļauti stendi ar informāciju par Rīgas Pils
Dievmāti, Rīgas Jumpravu jeb „Madonnu uz Mēness sirpja” (atrodas
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā), Kuldīgas Dievmāti - koka
skulptūru “Madonna uz Mēness sirpja”, Jelgavas „Uzvaras Dievmāti”,
„Madonnu ar Bērnu ziedu vainagā” no Bebrenes baznīcas Sēlijā,
Skaistkalnes Dievmāti, Aglonas Dievmāti un Sarkaņu Dievmāti.
14. jūnijā mūsu draudzē sv. Misē pl.10:00 dziedās Dricānu svēto
apustuļu Simeona un Jūdas katoļu baznīcas garīgo dziesmu ansamblis
"Almus". Ansambļa vadītājs Jānis Trūps.
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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

