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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 21. jūnijā Nr. 22 (190)

Kāpēc jūs esat tik bailīgi, jūs, mazticīgie?
Dārgā draudze,
arī mēs ikdienas rūpēs un raizēs,
ļaunuma un grēka priekšā varam
zaudēt drosmi un paļāvību. Dažreiz
mēs uzvedamies tā, it kā Dievs ļaunuma vai vienaldzības priekšā būtu
cietis zaudējumu vai spētu ciest neveiksmi.
Šaubīties ir cilvēciski un ir jāatzīst,
ka ne vienmēr ir viegli uzticēties kādam, kuru mēs neredzam.
Vētras laikā apustuļiem šķiet, ka tie
ir pazuduši, bet pamodies Jēzus viņus nomierina, jo Viņš zina, kas notiek cilvēka sirdī, Viņš pazīst mūsu
apņemšanos trauslumu un šaubas.
Ja Dievs nenāktu palīgā mūsu neticībai, tik tiešām mēs būtu pazuduši!
Bet Dievs to dara — Viņš, kurš spēj
nomierināt vētras, Viņš, kurš nekad
nepamet mūs vienus. Dievs ir uzticīgs, un mēs varam paļauties uz Viņu.
"Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā!"
apustuļi bailēs sauc. Pamodies Jēzus
norāj vēju un pavēl jūrai: "Paliec
klusu, mierā!" Un vējš norimst, un
iestājas liels miers. Un tad Viņš mācekļiem jautā: "Kādēļ jūs tā baidāties? Vai jums nav ticības?"

Mums ir jālūdz Kristus, lai Viņš atbrīvo mūs no bailēm. Taču baiļu
pārbaudījums galu galā spēj šķīstīt,
— ja tās tiek pieņemtas ticībā.
Tā Dievs mums liek saprast, ka
esam vāji un mums ir jābalstās uz
Viņu, nevis uz saviem spēkiem.
Atzīstot savu vājumu, mēs spējam
uzņemt spēku, kas mūs pārsniedz,
— pestīšanas spēku, Dieva neuzvaramās žēlastības spēku, kas ir gaisma no augšienes tiem, kas mīt nāves
ēnas valstībā, spēku, kas vada mūsu
soļus miera ceļos. Raudzīsimies ar
paļāvību nākotnē, apzinoties Jēzus
klātbūtni mūsu dzīvē!
Sagatavoja pr. Andris K
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Draudzes informācija:

Dievam viss ir iespējams!

Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētkos 24. jūnijā Sv. Mises mūsu draudzē
būs plkst. 8. 00 un 18. 00!
Sv. Mise svētdienas plkst. 14. 00 (angļu val.) tiek pārtraukta
līdz septembrim!
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
27. jūnijā plkst. 16. 30 Sagatavošanās Laulībām katehēzes nodarbība! Tikšanās vieta Svētā Ģimenes Māja!
28. jūnijā plkst. 14. 00 Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas
skolā. Aicināti visi!
29.jūnijā, pirmdien, Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētkos, Sv. Marijas Magdalēnas Baznīcā, plkst.18:00 (pirms Sv. Mises 19:00) notiks
muzikāla pēcpusdiena kopā ar profesionālu pianistu
Vladimiru Hohlovu (Vladimir Khokhlov / ASV).
Mocarta, Šūberta, kā arī Bēthovena kompozīciju atskaņojums tiks veltīts Svētās Ģimenes Mājas darbībai un - tās cēlajam mērķim – rūpēties
par ĢIMENI kā par sabiedrības pamatvērtību un drošības garantu !
Ieeja pasākumā – pēc iespējām - pret ziedojumiem.
Līdzekļi tiks ziedoti biedrības “Svētā Ģimenes Māja” darbības atbalstam.
Vladimirs Hohlovs (Vladimir Khokhlov) dzimis St. Petersburgā Floridā,
mācījies un studējis St. Pēterburgā Krievijā. Klavieres sācis spēlēt 5 gadu vecumā, studējis Krievijas - St. Pēterburgas konservatorijā. Koncerttūru ietvaros tikusi apbraukāta bijušās Padomju Savienības plašā teritorija, Japāna, Somija, Anglija, Itālija, kā arī ASV. Mākslinieks 17 gadus arī
dzīvojis Rīgā un strādājis Latvijas Valsts Filharmonijā kā koncertmeistars. Vladimirs strādājis kopā tādiem talantīgiem Latvijā zināmiem solistiem kā Z.Heine - Vāgnere, Ada Svetlova, Inese Galante, Solveiga Raja, Inga Kalna, Antra Bigača, Kārlis Zariņš, Kārlis Miesnieks, Eduards
Čudakovs, Sergejs Martinovs u.c.
Mūsu draudzes svētceļojums uz Aglonu iesāksies 10. augustā! Iziešana no Dzīvības Mātes rekolekciju centra Ludzas novadā pie Sarkaņiem. Rekolekciju mājā iespējams ierasties astotajā un devītajā augustā
(vilciens Rīga – Cirma / divas reizes dienā). Sv. Mise 10. augustā plkst.
9. 00 Sarkaņu baznīcā. Informācija mūsu draudzes mājas lapā!
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28. jūnijā pēc sv. Mises plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes Mājā
Draudzes lūgšanu grupu /šūniņu/ formācija ! Aicināti visi!
Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai! (Mk 16, 15)

Lai labāk veiktu evaņģelizācijas uzdevumu, neskaitāmas katoļu
draudzes visā pasaulē ir izmantojušas
Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmu, metodi, kas ir pierādījusi
savu spēju atjaunot draudzes, atdzīvinot to tradicionālās struktūras.
Vairāk informācijas mūsu draudzes mājas lapā!
Draudzes Evanģelizācijas grupas tikšanās katru piektdienu
plkst.18:00 uz kopīgu mācību un mielastu Klostera ielā 4, zvans
Nr.15. Evaņģelizācijas grupai var pievienoties ikviens!
Nākamā evanģelizācijas svētdiena - 28. jūnijā.
Kontaktpersona: Inta Skujiņa tel.: 20009299,
Vairāk par mūsu aktivitātēm Facebook lapā: To make meet Jesus!
Atbildīgā Inta Skujiņa
Publicēta pāvesta Franciska jaunā enciklika ESI SLAVĒTS!
18. jūnijā, Vatikānā notika pāvesta Franciska jaunās enciklikas
Esi slavēts (Laudato si') prezentācija.
„Kādu pasauli mēs gribam nodot tālāk tiem, kuri dzīvos pēc mums
– bērniem, kuri aug?”. Tas ir centrālais šīs enciklikas jautājums.
Dokuments ir veltīts rūpēm par „kopējām mājām”, proti, mūsu planētu zemi.
Francisks tajā norāda, ka šis jautājums attiecas ne tikai uz apkārtējo vidi izolēti, jo to nevar uzdot fragmentāri, bet tas liek mums pārdomāt eksistences jēgu un dzīves pamatvērtības: „Kāds ir mūsu
dzīves mērķis? Kāpēc mēs strādājam un cīnāmies? Kāpēc šai zemei
esam vajadzīgi?”.
Enciklikas nosaukums ir izvēlēts no svētā Franciska slavas dziesmas „Esi slavēts, mans Kungs”. Slavas dziesmā radībai tiek atgādināts, ka zeme, mūsu kopējās mājas, „ir arī kā māsa, ar kuru dalāmies eksistencē, un kā skaista māte, kas mūs pieņem savu roku apskāvienos”.
Dokuments sastāv no sešām nodaļām. Pāvests iepazīstina mūs ar
situāciju, izejot no šodien pieejamajiem labākajiem zinātnes sasniegumiem, aplūko lietas Svēto Rakstu tradīcijas gaismā. Dokuments
svešvalodās ir pieejams Vatikāna mājas lapā www.vatican.va
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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 / 18. 00
(Svētdienās plkst. 14. 00 sv. Mise
angļu val. atsāksies septembrī!)

Dievam viss ir iespējams!

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

