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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 12. jūlijā Nr. 25 (193)

Dārgā draudze,
šodien Kristus mūs aicina, mudina
un sūta kļūtu par Evaņģēlija, Labas
Vēsts vēstnešiem.
Jēzus Kristus evaņģēlijs vakar un
šodien, un mūžīgi tas pats. Vienīgi
caur Viņa Vārdu mēs varam tikt
pestīti.
Visos laikos Baznīca ir sludinājusi
un izdzīvojusi Kristus Evaņģēliju.
Evaņģēlijs tiek darīs zināms dažādu
valodu un kultūru cilvēkiem.
Taču vispirms to ir jāpielāgo mūsdienu dzīves realitātei, lai Dieva
Vārda sēkla, kas pati no sevis spēj
dot augļus, dod simts pret vienu.
Evaņģelizācijas galamērķis nav atsevišķu indivīdu, starp kuriem nav nekādu saišu, veidošana, bet gan autentiskās kristīgās kopienas, draudzes, kas izdzīvo Jēzus dāvāto pestīšanu, veidošana. Un tā ir dzīvības
pārpilnība, kura ir iegūta caur Jēzus
Kristus nāvi un augšāmcelšanos un
kuru var pilnībā piedzīvot tikai tad,
ja Baznīcas ticīgie ir savā starpā vienoti.
Jaunais ticīgais ir kā jaundzimis
bērns, kuram ir nepieciešama ģimene, kas uzņemtu to, sargātu to un

palīdzētu tam. Viņam ir vajadzīga
evaņģēlisko vērtību vieta, kur ir iespējams piedzīvot dziļas un personīgas attiecības ar Dievu un efektīvi
piedalīties mūžīgajā dzīvē.

Draudzes dzīve ir pilnīgi nepieciešama, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva
Garu. Tieši draudze mums nodrošina garīgo izaugsmi un kalpošanas
attīstību.
Iekļaušanās draudzē ir patiesa atbildības uzņemšanās. Mēs tur neesam
tikai klātesoši, bet mēs tai piederam.
Mēs tajā aktīvi darbojamies. Tieši
draudzē mēs saņemam mīlestību un
iemācamies to dot arī citiem, kā to
dara Jēzus, esot vienmēr gatavs atdot savu dzīvi par tiem, kurus mīl. .
Sagatavoja pr. Andris K
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Draudzes informācija:

Šodien, 12. jūnijā plkst. 14. 00 Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas skolā. Aicināti visi!
Šodien, 12. jūlijā pēc sv. Mises plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes Mājā

Draudzes evaņģelizācijas šūniņu formācija ! Aicināti visi!
Iepazīšanās ar Draudzes evaņģelizācijas šūniņu sistēmu, metodi, kas ir
pierādījusi savu spēju atjaunot draudzes, evaņģelizēt un padziļināt kristīgās dzīves pamatus!
13. jūlijā sv. Mise plkst. 12. 00 Fatimas Dievmātes piemiņas notikumu nodomā!
16. jūlijā Karmela Dievmātes svētki! Īpašs pateicības dievkalpojums Ikšķilē, Kontemplatīvo māsu karmela klosterī plkst. 11. 00!

22. jūlijā Baznīca svin sv. Marijas Magdalēnas svētku dienu! Mūsu draudzē šie svētki tiks svinēti nākošajā svētdienā, 19. jūlijā!
Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 draudzes procesija, pēc tam sadraudzības
laiks sv. Ģimenes mājā!
Arī pēc sv. Mises plkst. 18. 00 sadraudzības un pateicības laiks!
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze
Rīgas Katoļu Ģimnāzija aicina pieteikties jaunajam mācību gadam! www.rkgimnazija.lv tālr. 67611206, 22842363 e-pasts: rkg@eapollo.lv
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.
31. jūlijā plkst. 20. 00 pēc vakara sv. Mises mūsu draudzē komponistes un dziedātājas Ineses Šuļžanokas koncerts. Iespēja iegādāties
mūzikālo albumu „Talita kum”.
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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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
Svētā Tēva Franciska atziņa Paragvajā
„Tautai, kas aizmirst savu nākotni, savu vēsturi, savas saknes, nav nākotnes. Tā ir izkaltusi tauta. Atmiņa, kas ir stingri balstīta uz taisnības
un ir brīva no atriebības un naida jūtām, pagātni pārveido par iedvesmas avotu, lai celtu mierīgas sadzīves un harmonijas nākotni, apzinoties kara traģēdiju un absurdu.
Vienmēr celsim mieru!
Arī mieru ikdienā, ikdienas dzīvē, kurā visi piedalīsimies, izvairoties
no augstprātības žestiem, aizvainojošiem vārdiem, visvarenības attieksmes un kopā veicināsim sapratni, dialogu un sadarbību.”
Sekmīgi noslēgusies pāvesta Franciska astoņu dienu ilgā vizīte Latīņamerikā. Ceļojuma laikā viņš apmeklēja trīs valstis: Ekvadoru, Bolīviju un Paragvaju. Latīņamērika uzņēma pāvestu kā savas lielās ģimenes locekli. Francisks bija garīgi tuvs šiem cilvēkiem. Viņš uzrunā tos
ar vārdiem, kas izplūst no sirds. Viņš uzrunā vienkāršā un konkrētā
veida. Tās bija ļoti dziļas tikšanās.
„Tas, kurš domā, ka ir stiprs, kurš domā, ka spēj iztikt viens pats, ir
vientiesīgs un beigās viņu sakauj daudzi, daudzi vājumi, ko viņš nes
pats sevī. Vājums, kas liek mums lūgt palīdzību Kungam. Mēs nespējam veikt soli kristīgajā dzīvē bez Kunga palīdzības, jo esam vāji. Un
tam, kurš stāv kājās, ir jālūdzas, lai viņš nekristu, jo ir vājš”.
/Pāvests Francisks/
Iznākusi jāunā Hosemarija Eskriva de Balagers grāmata ‘Vaga’
Svētā Hosemarijas atziņas un domugraudi, sakārtoti tieši tūkstoš
punktos un sagrupēti atbilstoši dažādām tēmām (prieks, uzdrīkstēšanās, cīņas, svētums, vaļsirdība un daudzas citas), uzrunās ne tikai
„Opus Dei” garīguma sekotājus un draugus.
„Es lūdzu mūsu Kungu, kaut šīs lappuses būtu tik ļoti noderīgas, ka
tās mums palīdzētu kļūt labākiem un mūs mudinātu šajā dzīvē atstāt
aiz sevis auglīgu savu darbu vagu,” raksta autors grāmatas ievadvārdos.
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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

