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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 28. jūnijā Nr. 23 (191)

Dārgā draudze,
Šodien Dieva Vārds mums atklāj ticības spēku. Jēzus to sauc par uzvaru, kas pārspēja šo pasauli...
Tiešām, tā ir ticība, kas glābj, tā ir
ticība, kas attaisno, tā ir ticība, kas
dziedina cilvēku gan viņa dvēselē,
gan miesā.
Vienīgi ticība ir tuvs un piemērots līdzeklis dvēseles vienotībai ar
Dievu, jo līdzība, kāda pastāv starp
ticību un Dievu, ir tik liela, ka nav
citas atšķirības kā starp Dievu redzēt un ticēt Dievam.
Dievs ir bezgalīgs, un ticība mums
Viņu atklāj bezgalīgu.
Dievs ir Trīsvienība un Vienība, un
ticība mums Viņu tādu atklāj.
Ticība ir vienīgais līdzeklis, ar kādu
Dievs atklājas dvēselei. Tāpēc, jo
vairāk dvēselei ir ticības, jo vienotāka tā ir ar Dievu. (sal. Sv. Jānis no
Krusta
Šodienas Evaņģēlijā, pirms
augšāmcelt mirušo, lai dotu cilvēkiem ticību, Jēzus vispirms dziedina
sievieti, kas slimo ar asins noplūšanu. Viņas asiņu tecēšana apstājas
mūsu pamācībai: kad Jēzus tuvojas
vienai, otra jau ir dziedināta.

Tāpat, lai ticētu savai mūžīgajai dzīvei, mums ir jāsvin Kunga miesas
augšāmcelšanās pēc Viņa Ciešanām...
Kungs, ļauj man kaut pieskarties Tavu drēbju vīlei!
Slimie Tev pieskārās un tika dziedināti, kādēļ lai tā nenotiktu arī ar mani?
Tu tiki pacelts pie krusta koka,
dzīvs izgāji no kapa un no jauna atvēri Paradīzi, ved mani uz savas līksmības dārziem.
Tu rādi ceļu turp, liec, lai es pa to
eju un sasniedzu mūžīgo iepriecinājumu. Tu esi jaunais vīnakoks, dāvā
man laimi, ka drīkstu piedalīties vīnogu ražas priekā! (11. gs. Lūgšana)
Sagatavoja pr. Andris K
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Draudzes informācija:
Šodien, 28. jūnijā plkst. 14. 00 Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas
skolā. Aicināti visi!
Sv. Mise svētdienas plkst. 14. 00 (angļu val.) tiek pārtraukta līdz septembrim!
Sv. Ģimenes Mājā ir apskatām izstāde par Euharistiskajiem brīnumiem
pasaulē! (Sv. Ģimenes Mājas pagraba telpas)

29. jūnijā Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki!

Sv. Mises plkst. 7. 30 un 19. 00,
Plkst. 18. 00 Garīgās mūzikas koncerts!
Sirsnīgi aicinām jūs 29.jūnijā plkst.18:00 (pirms Sv. Mises 19:00),
Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētkos, Sv. Marijas Magdalēnas Baznīcā,
uz muzikālu pēcpusdienu kopā ar profesionālu pianistu Vladimiru
Hohlovu (Vladimir Khokhlov / ASV).
Mocarta, Šūberta, kā arī Bēthovena kompozīciju atskaņojums tiks veltīts Svētās Ģimenes Mājas darbībai!
Ieeja pasākumā – pēc iespējām - pret ziedojumiem.
Līdzekļi tiks ziedoti biedrības “Svētā Ģimenes Māja” darbības atbalstam.
KATEHĒZES NODARBĪBAS MŪSU DRAUDZĒ
30. jūnijā pēc sv. Mises plkst. 19. 00 Katehēzes nodarbība pieaugušajiem! Tēma: gatavošanās sakramentu saņemšanai! Aicināti visi!
3. jūlijā plkst. 16. 00 Katehēzes nodarbība pieaugušajiem! Aicināti visi!
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze
4. jūlijā Tautas Rožukroņa tikšanās! Sv. Mise plkst. 12. 00, Rožukronis, sadraudzības laiks un agape! Aicināti visi!
No 3. jūlija līdz 7. jūlijam vasaras nometne bērniem ar īpašam vajadzībām. (Dienas cents Dzintaros) Pieteikties pie Irēnas 20258819 un
Diānas 26394426, tiek meklēti brīvprātīgie kalpotāji un palīgi!
Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles nometne bērniem "Klauvē un tev atvērs!" no 06.07 līdz 11.07 Vecbebros.
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28. jūnijā pēc sv. Mises plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes Mājā
Draudzes lūgšanu grupu /šūniņu/ formācija ! Aicināti visi!

Iepazīšanās ar Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmu, metodi, kas
ir pierādījusi savu spēju atjaunot draudzes, evaņģelizēt un padziļināt
kristīgās dzīves pamatus!
Nākošā tikšanās 5. jūlijā plkst. 19. 30 pēc vakara sv. Mises (Sv. Ģimenes Mājā).
Draudzes Evanģelizācijas grupas tikšanās katru piektdienu plkst.18:00
Klostera ielā 4, zvans Nr.15.
Evaņģelizācijas grupai var pievienoties ikviens!
Kontaktpersona: Inta Skujiņa tel.: 20009299, Vairāk aktivitātēm Facebook lapā: To make meet Jesus! Atbildīgā Inta Skujiņa

Par traģisku kļūdu
ASV bīskapi sauc Augstākās Tiesas rīkojumu ļaut laulāties homoseksuāliem pāriem. Rīkojums pieņemts ar piecām pret četrām balsīm.
Līdz ar to homoseksuālo pāru laulībām ir pavērts brīvs ceļš visās 50
ASV pavalstīs.
„Neraugoties uz tiesnešu spriedumu šai vēsturiskajā brīdī, cilvēka
personas un laulības daba paliek nemainīga,” uzsver bīskapi speciāli
izdotā notā.
Viņi iedrošina visus katoļticīgos iet uz priekšu ar ticību, cerību un mīlestību – ticot nemainīgajai patiesībai par laulību, kas ir ierakstīta cilvēka nemainīgajā dabā un ko apstiprina Atklāsme; cerot, ka šī patiesība reiz atkal dominēs sabiedrībā, un mīlot tuvāko, arī tos, kuri nīst
Baznīcu un ticību, un kuri būtu gatavi ticīgos tiesāt par viņu morālo
pārliecību.
PĀVESTS FRANCISKS:
nav iespējams veidot kopienu bez tuvības. Nav iespējams celt mieru
bez tuvības. Nav iespējams darīt labu bez tuvošanās.
Jēzus dziedina, esot tuvībā ar cilvēku. Un tas ir Jēzus noslēpums: Viņš
uzņemas uz sevis mūsu netīrumus, mūsu nešķīstību.
Jēzum ir svarīga ne tikai tuvība, bet arī iekļaušana kopienā.
Un tā ir kristīgā tuvība. Skaists vārds – tuvība. Vai es protu tuvoties?
Vai man piemīt gara spēks, drosme pieskarties atstumtajiem?
Šis jautājums attiecas arī uz Baznīcu, uz draudzēm, kopienām, konsakrētajām personām, bīskapiem, priesteriem – uz visiem.
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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!)
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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

