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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 7. jūnijā Nr. 21 (188)

Dārgā draudze,
šodien Dievišķā liturģija, Euharistiskā procesija mūs aicina pārdomāt
Kristus Mīlestības sakramenta nozīmi mūsu un visas baznīcas dzīvē.
Baznīcai un pasaulei ir ļoti nepieciešams Euharistiskais kults.
Jēzus mūs gaida šajā mīlestības sakramentā.
Pāvests Jānis Pāvils II teica, ka
stunda, kas pavadīta Vissvētākā
Sakramenta klātbūtnē, ir vislielākais
žēlsirdības darbs, kādu vien iespējams veikt.
Baznīca saņēmusi no Kunga Euharistiju kā visizcilāko dāvanu, jo tas ir
pats Kristus, īsts Dievs un īsts cilvēks mūsu vidū.
Mums ir jāapzinās, ka Dievs ir devis
šo dāvanu, lai piepildītu mūsu sirdi.
Mūsdienu cilvēki ir izsalkuši ne tikai
pēc pārtikas, bet arī pēc taisnības un
mīlestības. Šo cilvēka izsalkumu var
remdēt tikai attiecības un komūnija
ar Dievu.
Vārds „adorācija”, tulkojumā no
grieķu valodas norāda uz pakļaušanos. Tas nozīmē atzīt Dievu kā mūsu patieso mērauklu.

Savukārt latīņu jēdziens vairāk norāda uz fizisko kontaktu, uz apskāvienu.
Euharistijas adorācijai jākļūst par
vienotību, par dziļu saikni ar Kristu
un Viņa Baznīcu. Šī saikne ir pamatā katra cilvēka un visas sabiedrības
patiesai atjaunotnei.
Euharistija ir neizsmeļams svētuma
avots. Euharistija ir mīlestības sakraments, kurā Kristus sevi visu dāvā
cilvēkam kā barību, lai mēs tiktu
piepildīti ar žēlastību.
Sv. Augustīns saka, ka Euharistija
mūs pašus pārvērš Kristū. Mūsu
Miesa kļūst viņa Miesa un mūsu
Asinis kļūst viņa Asinis (sv. Cipriāns).
Sagatavoja pr. Andris K
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Draudzes informācija:
Šodien, 7. jūnijā plkst. 11. 00 Sv. Mise
Prezidenta pils laukumā,
pēc tam Euharistiskā procesija!
Kungs, māci man doties ceļā.
Māci man, ka nav citas laimes,
kā doties ceļā uz citurieni
un soļot uz zemi, kuru Tu no mūžības apsoli tautai, kas klausās Tavu
Vārdu. Kungs, māci man uzdrošināties no jauna doties ceļā.
Māci man nepiesaistīšanos, kas dāvā brīvību būt un kļūt, nepiesaistīšanos, kas dod vietu vienkāršībai, nepiesaistīšanos, kas atver sirdi. Kungs,
māci man atstāt visu, lai sekotu Tev.

Sv. Mise mūsu draudzē plkst. 10. 00 NENOTIKS!
7. jūnijā plkst. 13. 00 kapusvētki Baltezera kapos!
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze

Sirsnīgs paldies visiem, kuri organizēja Baznīcas nakts aktivitātes. Paldies par iesaistīšanos, kalpošanu, lūgšanām un sadraudzību
mūsu draudzē!
Šonedēļ Romā iesāksies Latvijas bīskapu vizīte ‘Ad limina’!
Tā notiek reizi piecos gados. Šīs vizītes ir obligātas un to laikā tiek
sniegtas atskaites par stāvokli Latvijas diecēzēs. Tāpat bīskapi apmeklēs Apustuliskā Krēsla kongregācijas sēdes. Vizītes beigās ir paredzēta
tikšanās ar pāvestu Francisku. Lūgsimies par mūsu ganiem!

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 mūsu draudzē sv. Misē pl.10:00 dziedās Dricānu svēto
apustuļu Simeona un Jūdas katoļu baznīcas garīgo dziesmu ansamblis
"Almus". Ansambļa vadītājs Jānis Trūps.
14. jūnijs plkst 20. 00 Garīgās mūzikas koncerts mūsu draudzē!
Baroka mūzikas ansamblis izpildīs G.F. Hendeļa Sēru antēms un
H. Persela Sēru mūziku.
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14. jūnijā no plkst. 11. 30 līdz plkst. 20. 00 mūsu dievnamā
Draudzes lūgšanu grupu formācijas diena! Aicināti visi!
Programmā : lekcijas, sadraudzības laiks, lūgšana!
Mūsu dievnamā 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.
Šodien, svinot Kristus Vissvētākās Miesas un Asiņu svētkus mūsu
pāvests Francisks saka:
Euharistija nav godalga labajiem, pareizajiem, bet spēks vājajiem un
grēciniekiem! Corpus Domini svētkos mums ir prieks ne tikai svinēt
šo noslēpumu, bet arī slavēt Kungu, ejot pa mūsu pilsētas ielām.
Procesija, kurā dosimies, būs pateicība par to, ka Dievs mums lika iziet cauri mūsu nabadzības tuksnesim, atbrīvoja no verdzības un padarīja mūs sātus ar savu Mīlestību caur savu Miesas un Asiņu Sakramentu. Euharistija ir Kristus mīlestības spožā zīme. Pateicoties Euharistijai, mēs piedzīvojam pārveidošanos. Euharistija aktualizē derību, kas
mūs svētdara, šķīstī un vieno ar Dievu.
Svētais tēvs mudināja ticīgos, lai viņi, ejot procesijā, garīgi vienotos ar
visiem tiem brāļiem, kuriem ir liegta brīvība apliecināt savu ticību uz
Kungu Jēzu. Pāvests aicināja pagodināt savā sirdī tos, kuriem ir nācies
atdot savu dzīvību par Kristu. Lai viņu asinis, sajauktas ar Kristus asinīm, kļūst par miera un izlīgšanas ķīlu visai pasaulei!
Biedrība „Par tautas dzīvību” aicina 8. jūnijā iesaistīties inteliģences forumā "Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā"!
Links uz elektroniskās pieteikšanās formu :
http://goo.gl/forms/FJeohBS6oO
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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

