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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 14. jūnijā Nr. 21 (189)

Dārgā draudze,
šodien Dievišķā liturģija, mūs iepazīstina ar divām līdzībām par Dieva
Valstību.
Kā mēs saprotam Dieva Valstību?
Kristietis ir cilvēks, kas ir dzirdējis
Dieva Vārdu un ir ieticējis.
Vārds to pārveido un rada viņā laimes augļus. Mums ir visi iemesli būt
laimīgiem, jo Debesu valstība jau ir
mūsu vidū un Dievs ir gatavs dibināt savu mājvietu mūsu katra sirdī.
Viņš jau ir mūsos.
Jo kā maza sēkliņa Dieva Valstība
jau ir mūsu sirdī, un tā augs un pārņems mūs, ja vien mēs rūpēsimies
par to. Lūgsim Kungu, lai caur līdzībām mēs ieejam Dieva Valstības izpratnē. Dieva Valstība nav pabeigta
kārtība, bet gan kaut kas dzīvs, kaut
kas, kas nāk. Dieva valstība ir tur,
kur Dievs valda.
Apustulis Pāvils Dieva Valstību apraksta šādi: "Jo ne ēšana un dzeršana ir Dieva Valstība, bet taisnība un
miers, un prieks Svētajā Garā." (Rom 14, 17) Ja jau Dieva Valstība ir mūsos un ja tā pastāv taisnībā, mierā un priekā, tad tas, kurš paliek pastāvīgs šajos tikumos,

tas nešaubīgi jau ir Dieva Valstībā.
Pacelsim acis pretī šai Valstībai, kas
ir nebeidzams prieks!
Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudam, ko cilvēks iesēja savā laukā; izaudzis tas kļūst par koku, tā ka debesu
putni var nākt apmesties tā zaros. (Mt
13, 31)
Mazais grauds simbolizē Jēzu Kristu, kurš, likts zemē kādā dārzā, kur
tika apglabāts,
augšāmcēlies pēc neilga laika no tā
atkal iznāca, piecēlies kā liels koks.
Varam teikt, ka miris Viņš bija kā
mazs sinepju grauds. Tāpēc iesēsim
Kristu savā dvēseles dārzā!
Viņš ir sēkla, kad tiek guldīts zemes
klēpī, un koks, kad paceļas debesīs.
Lai nāk, Kungs, Tava Valstība...
Sagatavoja pr. Andris K
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Draudzes informācija:
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.
Sirsnīgi sveicam!
14. jūnijs plkst 20. 00 Garīgās mūzikas koncerts mūsu draudzē!
Baroka mūzikas ansamblis izpildīs G.F. Hendeļa Sēru antēms un
H. Persela Sēru mūziku.
14. jūnijā plkst. 14. 00 Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas
skolā. Aicināti visi!
Sv. Ģimenes Mājā ir apskatām izstāde par Euharistiskajiem brīnumiem
pasulē! (Sv. Ģimenes Mājas pagraba telpas)
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze
19. jūnijā, piektdien, plkst. 16. 30 RARZI Sv. Mise kuru prezidēs arhibīskaps Z. Stankevičs. (Mācību gada noslēgums)
20. jūnijā plkst. 9. 30 Magdalēnas draudzē tikšanās ar draudzes garīdzniekiem: Brokastis ar Magdalēnas draudzes priesteriem!
Sadraudzības, plānošanas un lūgšanas laiks.
Aicināti visi! Lūgums paņemt groziņus!
Sakarā ar Eiropraidu 2015 un tā pasākumiem, kas notiks no 15. līdz 21.
jūnijam Rīgā, arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs vēstulē priesteriem aicina draudzes ganus personiski un draudžu ticīgos šajās dienās lūgties
īpašos nodomos. .
Īpaši viņš aicina aizlūgt par:
- tiem, kas piedalīsies Eiropraidā 2015 un tā pasākumos,
- tiem, kas piekrīt un izplata šo ideoloģiju,
- skolotājiem, kuru misija ir ieaudzināt bērnos vērtības,
- tiem, kas svārstās savā nostājā par šo jautājumu,
- mums pašiem, kas neesam pietiekami mīlējuši savus līdzcilvēkus,
- ģimenēm, kuras bērni neredz mīlošu tēvu un māti,
- tīrāku dabu, jo ķīmiski piesārņota vide un pārtika izjauc cilvēka hormonālo līdzsvaru.
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Šodien 14. jūnijā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Sv. Ģimenes Mājā
Draudzes lūgšanu grupu formācijas ! Aicināti visi!
11. 30 Sadraudzības laiks, agape, draudzes aktuālie jautājumi
12. 30 Lekcija Draudze—lūgšanas, kopības un kalpošanas vieta
Pārrunas,
Iepazīšanās ar Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmu.
Programmā : lekcijas, sadraudzības laiks, lūgšana!
Kopīga lūgšana, balstoties uz draudzes evaņģelizācijas principiem.Aicināti visi!
Ielūdzam uz lūgšanu vakaru
piektdien, 19. jūnijā, Vecrīgā,
Klostera ielā 4, pl. 18.30. Programmā vesperes, tad sv. Mise sv.
Marijas Magdalēnas baznīcā, turpinājums Dzintara zālē.
Lūgums paņemt līdzi sv. Rakstus
un groziņus, jo šī lūgšana turpinās 24 stundas.
Pēc pusnakts lūgšana turpināsies
Vecajā Ģertrūdes baznīcā. Slavēšanu vadīs Leons Meinarts un Aelita Zirne. "Dzīvības Straumes", Inese Terēze Gagaine
Pāvesta uzruna Latvijas bīskapiem (fragments)
Ticīgo laju iesaistīšana evaņģelizācijas misijā ir ļoti svarīga. Pateicība
Dievam, jūs varat paļauties uz daudzu priekšzīmīgu katoļu pūliņiem
dažādās Baznīcas darbības jomās. (...) Ticīgie laji ir dzīvais tilts starp
to, ko mēs, Baznīcas gani, sludinām, un dažādām sociālajām jomām.
Lai viņi vienmēr justos Baznīcas sirds tuvumā!
Bez tam gribu dalīties arī jūsu stingrajā apņēmībā atbalstīt ģimenes,
kas ir Dieva dāvana cilvēkam, lai vīrietis un sieviete, kuri ir radīti pēc
Viņa attēla, varētu sevi īstenot. Ģimene ir „sabiedrības pamatšūna”,
„kur iemācāmies sadzīvot, neraugoties uz atšķirībām, un piederēt citiem, un kur vecāki nodot tālāk bērniem ticību” (ap. pamud. Evangelii
gaudium, 66). Pateicoties jums par lūgšanām, ko jūs un jūsu kopienas
raida uz Kungu par mani un manu kalpojumu Baznīcai, novēlu jūs
Dievmātes mātišķajai gādībai un sv. Meinarda aizsardzībai, un no
sirds svētīju jūs, priesterus, reliģisko kopienu locekļus un visus ticīgos
lajus, kuri ir uzticēti jūsu pastorālajai aprūpei.
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

