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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 5. jūlijā Nr. 24 (192)

Dārgā draudze,
šodien Kristus sludina Dieva Vārdu
savā dzimtajā pusē.
Ticība nevar piedzimt bez Dieva
vārda sludināšanas, ticība dzimst no
tā, ko mēs dzirdam, no Kristus vārdu sludināšanas. Tātad sludināšana
ir nepieciešama garīgajai dzīvei, tāpat kā sēja vajadzīga miesas dzīvībai.
Šodienas Evaņģēlijā iepazīstam
Kristu kurš sludina Nācaretē.
Viņš tur satiekas ar mazticību, šaubām... Arī mums šī pieredze nav
sveša. Ko darīt? Ieklausīsimies sv.
Jāņa Hrizostoma pārdomās:
Šodien es nepārliecināju savu klausītāju, bet varbūt es to izdarīšu rīt,
varbūt pēc trim vai četrām dienām
vai pēc kāda laika.
Zvejnieks, kas cauru dienu bez panākumiem metis savus tīklus ūdenī,
dažkārt tikai vakarā, brīdī, kad gatavojies doties projām, izvelk zivis, ko
visu dienu nespēja nozvejot.
Zemkopis nebeidz apstrādāt zemi
pat tad, ja vairākus gadus pēc kārtas
nav bijusi laba raža, un galu galā
viens vienīgs gads bieži vien pārpil-

nībā izlīdzina visus iepriekšējos zaudējumus.
Dievs neprasa, lai mēs gūtu panāku-

mus, bet lai strādātu. Un mūsu
darbs netiks sliktāk atlīdzināts tāpēc, ka mūs kāds neuzklausīja. Kristus zināja, ka Jūdass neatgriezīsies,
un tomēr līdz pašām beigām Viņš
centās to pārliecināt, izsakot pārmetumus par viņa kļūdu visaizkustinošākajos vārdos: “Draugs, kāpēc tu
atnāci?” (Mt 26, 50)
Ja jau Kristus, visu ganu paraugs,
līdz pašām beigām strādāja, lai panāktu kāda bezcerīga cilvēka atgriešanos, cik gan daudz mums ir jādara
to labā, par kuriem Kungs mums ir
pavēlējis vienmēr cerēt?
Sagatavoja pr. Andris K
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Draudzes informācija:
Sirsnīgi sveicam mūsu bīskapu Jāni Cakulu 89. dzimšanas
dienā!
Sirsnīgi sveicam mūsu priesteri Andžeju Keziku vārda dienā!
Sv. Mise svētdienas plkst. 14. 00 (angļu val.) tiek pārtraukta līdz
septembrim!
No sestā līdz devītajam jūlijam Rīgas Garīgajā seminārā notiks
mūsu diecēzes priesteru rekolekcijas. Aicinājums lūgties par priesteriem!
Sv. Ģimenes Mājā ir apskatām izstāde par Euharistiskajiem brīnumiem pasaulē! (Sv. Ģimenes Mājas pagraba telpas)
KATEHĒZES NODARBĪBAS MŪSU DRAUDZĒ
11. jūlijā plkst. 16. 00 Katehēzes nodarbība pieaugušajiem! Tēma: gatavošanās sakramentu saņemšanai! 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
12. jūnijā plkst. 14. 00 Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas
skolā. Aicināti visi!
Kopiena „Chemin Neuf ” no 19. līdz 25. jūlijam piedāvā Kānas vasaras sesiju ģimenēm un saderinātajiem Saldū, Sv. Gregora kristīgajā
misijas centrā. Laikā, kad jo īpaši aktuāls kļuvis jautājums par ģimenes
vērtību un tās saglabāšanu sabiedrībā, piedalīšanās šāda veida sesijā ir
iespēja stiprināt ģimeni un liecināt par tās mīlestības spēku. Pieteikuma
anketa: www.kana.lv. Sīkāka informācija: tālr. 25456951 (Inese).
Ir iesākusies reģistrācija Latvijas Jauniešu dienām, kas notiks Aizkrauklē š. g. 18. – 20. septembrī. Pieteikšanās norisinās ar tiešsaistes anketas starpniecību vietnē docs.google.com.
No 27. līdz 29. jūlijam Rīgas Garīgajā seminārā, Katoļu ielā 16, norisināsies nometne ministrantiem. Pieteikšanās pie draudzes priesteriem.
Mūsu draudzes svētceļojums / nometne iesāksies 10. augustā Aglonā (iespējams ierasties agrāk). Gatavojoties Dievmātes svētkiem būsim kopā ar Karmela Ekleziālo kustību un karmelītu tēviem. Sīkāka informācija sekos.
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12. jūlijā 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!
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
Pāvests Francisks aicina ticīgos kopā ar viņu lūgties par Grieķijas
tautu. Grieķijas ekonomiskā un sociālā situācija rada nemieru un bailes par šīs tautas nākotni. Svētais tēvs vēlas apliecināt savu garīgo tuvumu visiem Grieķijas iedzīvotājiem.
Pāvests aicina padziļināt kristiešu un ebreju savstarpējo dialogu.
Visiem kristiešiem ir ebrejiskās saknes. Kristiešu vienotība slēpjas
Kristū, bet ebreju – Torā. Kristieši tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Vārds,
kurš šajā pasaulē tapa Miesa, bet, saskaņā ar ebrejiem, Dieva Vārds ir
sevišķi klātesošs Torā. Abu reliģiju pamatā ir ticība uz vienu Dievu, uz
Derības Dievu, kurš atklājas cilvēkiem caur savu Vārdu. Runājot par
to, kāda ir cilvēka pareizā stāja pret Dievu. Kristieši vēršas pie Kristus,
kurš ir jaunās dzīves avots, bet ebreji – pie Toras mācības. Teoloģiskās
pārdomas par kristiešu un ebreju attiecībām balstās tieši uz Vatikāna
II koncila deklarāciju Nostra aetate.
Rīgas Katoļu Ģimnāzija aicina pieteikties jaunajam mācību gadam!
www.rkgimnazija.lv tālr. 67611206, 22842363 e-pasts: rkg@e-apollo.lv

IEKLAUSĪŠANĀS DIEVA BALSĪ
Lūgšana sākas ar ieklausīšanos. Mēs ieklausāmies Dieva balsī, Dievā,
kas nevar piemānīt un kuru nav iespējams piemānīt.
Tāpēc, ja mēs klusējam, klusēšanā nav nekā, kas būtu jālabo; ja mēs
runājam, ja mēs runājam pretī, mēs kļūdāmies.
Dievs runā sirds klusumā. Ļausim, lai Dievs mūs piepilda, un tikai tad
runāsim. Bieži mūsu sacītie vārdi ir cietsirdīgi. Tie ir no mums, no
mūsu sirds, nevis no Dieva, kas runā ar mūsu starpniecību, un tas ir
tāpēc, ka mēs neklausāmies Dievā.
Svētīgā Māte Terēze
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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

