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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 19. jūlijā Nr. 26 (194)

Dārgā draudze,
šodien mēs svinam mūsu draudzes
aizbildnes svētkus! Ko mēs zinām par
Mariju Magdalēnu?
Marija bija jūdu sieviete, kas dzīvoja
Ziemeļgalilejā, Magdales pilsētā.
Lūkass savā evaņģēlijā ir norādījis, ka
no viņas izgājuši septiņi ļaunie gari un
ka viņa bija viena no sievietēm, kura
kopā ar citiem Jēzus sekotājiem pavadīja Viņu.
No Evaņģēlija ir skaidri zināms, ka
Marija Magdalēna kopā ar Jaunavu
Mariju, apustuli Jāni un dažām sievietēm bija klāt Jēzus nāves brīdī Golgātas kalnā.
Savukārt Lieldienu rītā viņa steidzās
apraudzīt Jēzus kapu, pirmā sastapa
Kungu pēc augšāmcelšanās un saņēma Viņa pavēli iet un liecināt par redzēto.
Evaņģēlijā Marija Magdalēna pieminēta vismaz 12 reizes. Tajā viņa atklājas
kā cilvēks, kas ir drosmīgs, bezbailīgs,
līdz galam uzticīgs Jēzum.
Tradīcija vēstī, ka Marija Magdalēna ir
Jēzus satiktā sieviete, kas ar asarām
slacīja Kunga kājas, nožāvēja tās ar saviem matiem, skūpstīja un svaidīja ar
eļļu.
Klātesošajiem, kas brīnījās, kāpēc
Kungs ļauj grēciniecei sev pieskarties,

Jēzus atbildēja: “Viņas daudzie grēki
tiek piedoti, jo viņa ir daudz mīlējusi.”
Savukārt Marijai Magdalēnai Kungs
sacīja: “Tevi izglāba tava ticība.” (sal.
Lk 7, 37-50)
Mariju Magdalēnu mēdz saukt par
pirmo apustuli, bet kopš 10. gadsimta
viņa tika dēvēta par apustuļu apustuli.
Viena no leģendām par Lieldienu olu
krāsošanas tradīcijas rašanos tiek saistīta ar Mariju Magdalēnu.
Šī skaistā leģenda vēsta, ka Marija
Magdalēna pēc Jēzus Kristus nāves un
augšāmcelšanās ieguva ielūgumu uz
viesībām pie imperatora Tibērija
Cēzara Romā.
Satikšanās brīdī Marija Magdalēna rokā turēja olu, kas jau ilgu laiku iepriekš tika uzskatīts par atdzimšanas
simbolu, un sauca: „Kristus ir augšāmcēlies!”
Cēzars par to smējās un teica, ka, ja
Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, tad lai ola, ko viņa tur rokā, paliek sarkanā krāsā. Pirms viņš bija beidzis runāt, ola viņas rokā pārvērtās
spilgti sarkanā krāsā, un viņa turpināja
sludināt Evaņģēliju visā imperatora
mājā.
Dārgā draudze, priecīgus svētkus! Sv.
Marija Magdalēna— lūdz Dievu par
mums!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Šodien mūsu draudzē svinam sv. Marijas Magdalēnas svētku dienu!
Lai mūsu draudzes aizbildne palīdz katram un visiem būt par
dedzīgiem, Kristus mīlestības lieciniekiem draudzē un pasaulē!
Priecīgus un svētīgus svētkus!
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze

25. jūlijā plkst. 16. 00 draudzes katehēze pieaugušajiem. Tēmas:
Laulības sakraments, sv. Mise, Izlīgšanas sakraments. Tikšanās vieta
Sv. Ģimenes Māja.
26. jūlijā plkst. 14. 00 Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas
skolā. Aicināti visi!

26. jūlijā pēc sv. Mises plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes Mājā Draudzes
evaņģelizācijas šūniņu formācija ! Aicināti visi!

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 20. līdz 23. jūlijam Subatē notiks ikgadējā aspirantu nometne
tiem, kas pārdomā priesterības aicinājumu.
Pieteikšanās pie priestera Arņa Maziļevska (Tel.: 29397048)
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
muzikālo 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.
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
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Dziesma Marija –Magdalēna
Pie kristus kājām Magdalēna slīgst
un ceļinieka pēdas matos slauka,
caur mīlestību gara sēkla dīgst
kā kviešu grauds caur smagu zemi laukā.
Marija Magdalēna,
Marija Magdalēna.
Kails Pieres kalns ne zars, ne putna ēna,
vien bendes, sargi, asins sviedru smārds,
bet krustā tam pie kājām Magdalēna
un asaras un mīlestības vārds.
Marija Magdalēna,
Marija Magdalēna.
Pāvests Francisks runā par viesmīlības tikumu
Kungs mums skaidri saka:
Evaņģēlija loģikā atgriešanās notiek nevis ar argumentu, stratēģiju vai
taktiku starpniecību, bet tad, kad iemācāmies būt viesmīlīgiem!
Viesmīlība ir centrālais vārds kristīgajā garīgumā!
Jēzus, kā labais skolotājs, pedagogs sūta savus mācekļus izdzīvot viesmīlību. Viņš tiem iesaka palikt tur, kur viņiem tiks atvērtas durvis.
Viņš tos sūta pasaulē, lai viņi iemācītos vienu no ticīgo kopienas raksturīgākajām īpašībām. Varam teikt, ka kristietis ir tas, kurš ir iemācījies uzņemt kādu, iemācījies būt viesmīlīgs!
Pāvests Francisks
Kungs, mana dziļā posta bezdibenis sauc pēc Tavas dziļās žēlsirdības.
Neieslēdz žēlsirdību straumes savu dusmu krastos, neļauj, lai to avots
izsīktu manu grēku dēļ, Kungs, kurš apžēlojies par visiem cilvēkiem,
kurš neienīsti nevienu no savu roku darbiem, kurš izliecies neredzam
viņu grēkus, tiklīdz tie izvēlas gandarīt.
Kungs, vienīgi Tu vari piedot mūsu grēkus;
apžēlojies par mani žēlastības un žēlsirdības laikā.
Svētais Bernards
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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

