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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 26. jūlijā Nr. 27 (195)

Dārgā draudze, Baznīca Latvijā
šodien svin visu dievnamu iesvētīšanas gadadienu, tātad, dienu, kurā cilvēka rokām celtā ēka tika veltīta Dievam. Dievnama iesvētīšana katrai kristiešu kopienai ir prieka un līksmes iemesls. Šajā dienā mēs pateicamies par
vietu, konkrētāk – celtni, kurā pulcējamies uz kopīgu un individuālu lūgšanu
un, pats svarīgākais, uz Euharistijas
svinēšanu.
Baznīca ir vienīgā vieta, kur
Kristus godība pilnībā atklājas šai pasaulē: Kristus klātbūtne šai pasaulē,
reāla Kristus klātbūtne zem īpašām
zīmēm var īstenoties vienīgi Baznīcā.
Apvienojot visus ticīgos, kas atzīst Jēzus vārdu, tā vienīgā ir Kristus Miesa!
Ārpus Baznīcas Raksti nezina citu redzamu Kunga godības klātbūtni šai
pasaulē.
Tieši tāpēc Euharistija atrodas
Baznīcas sakramentālās dzīves sirdī.
Tā ir cieši saistīta ar Baznīcu, kuras
mielasts tā ir, un nevar tikt svinēta citur, kā vienīgi Baznīcas iekšienē.
Nevienam citam Kristus nav devis savas miesas dāvanu, kā vienīgi savai Līgavai—Baznīcai!
Kur nav Baznīcas, nav Euharistijas.
Šodienas liturģija mums atgādina ka
mēs visi veidojam Dieva svētnīcu.

Par Dieva svētnīcu mēs kļūstam tad,
kad piedalāmies Euharistijā. Kad
baznīcā tiek svinēta Svētā Mise, notiek patiešām liels, brīnišķīgs un neatkārtojams noslēpums.

Nesot savas dzīves upurus, mēs kļūstam vienoti ar Dievu. Tādējādi mēs
topam līdzīgi Kristum, lai tāpat kā
Viņš ar krusta palīdzību arī mēs ieietu
Dieva svētnīcā, kas ir Debesīs.
Šīs svētnīcas mūri nekad nesabruks,
tajā nekad nemājos nāve un ciešanas.
Svētnīca ir mūsos, ir tikai jāatver tās
durvis, lai Dievs patiešām tajā iemājotu un paliktu uz mūžiem.
Sagatavoja pr. Andris K
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Draudzes informācija:

Vecāki, kuri vēlas iepazīties ar Labā Gana katehēzi
(bērniem no 3-6 g.) aicinām svētdien pēc sv Mises
(ap plkst. 11. 30) vai pirms vakara sv. Mises (ap plkst. 17. 00)
baznīcas 2. stāvā. Atbildīgā Ieva (22190288)

Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze
Šodien, 26. jūlijā plkst. 14. 00 Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas skolā. Aicināti visi!
Šodien, 26. jūlijā pēc sv. Mises plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes Mājā

Draudzes evaņģelizācijas šūniņu formācija ! Aicināti visi!
30. jūlijā mūsu draudzē mākslinieces Anitas Garančas izvadīšanas dievkalpojums, sv. Mise plkst. 12. 00.
31. jūlijā plkst. 20. 00 pēc vakara sv. Mises mūsu draudzē komponistes un dziedātājas Ineses Šuļžanokas koncerts. Iespēja iegādāties
muzikālo albumu „Talita kum”.
1. augustā plkst. 16. 30 draudzes katehēze pieaugušajiem. Tēmas:
Laulības sakraments, sv. Mise, Izlīgšanas sakraments. Tikšanās vieta
Sv. Ģimenes Māja.
1. augustā Tautas nemitīgā Rožukroņa tikšanās un svētā Mise
plkst. 12. 00 NENOTIKS. Nākošā tikšanās 5. septembrī!
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.
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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Mīliet Baznīcu arī tās ierobežotībā un trūkumos. Nevis tās ierobežotības un trūkumu dēļ, un arī ne kļūdu dēļ, bet gan tādēļ, ka, tikai mīlot
Baznīcu, mēs varēsim to dziedināt un likt atplaukt Kristus līgavas
skaistumam.
Pāvests Pauls VI
Kad lūdzamies par aicinājumiem, Kungs, kā lai neatceras, ka mums
katram ir savs aicinājums Baznīcā: mēs visi esam aicināti uz svētumu,
visi esam aicināti liecināt par ticību, visi esam aicināti būt misionāri
tur, kur atrodamies. Kungs, dari mūs modrus un gatavus kalpot šai
patiesībai: mēs visi nesam atbildību par ticību pasaulē.
Dzīves ceļā mūs vajā steiga un nepacietība; tik viegli mēs atgrūžam
otru, esam vai nu remdeni vai pārlieku uzmācīgi. Gan sabiedrībā, gan
Baznīcā liec mums augt brālīgā mīlestībā, liec mums būt uzmanīgiem
pret citu vajadzībām. Jo mēs visi nesam atbildību par cilvēku cieņas
vērtību. .
Šodienas Baznīcas grūtajā ceļā neļauj mums žēloties, neļauj tikai apcerēt aicinājumu trūkumu un krīzes vienā vai citā jomā. Liec, lai mēs
drīzāk paši ņemam dalību mūsu Baznīcā, lai palīdzam tai atdzimt, lai
darām dzīvas tās aktivitātes. Atver mūsu prātu un sirdi uz Tava Gara
iedvesmām, lai rītdienas Baznīca veidojas Tev patīkama, drosmīgu
būvētāju celta.
Ja mēs visi būsim atbildīgi par Tavu Baznīcu, tā būs tik dzīva, ka aicinājumi atdzims.
Fēlikss Lakambrs
Mēs lūdzam, Kungs, par Baznīcu un par mums visiem, kas to veidojam. Māci mums mīlēt Baznīcu, mīlēt Baznīcu tās varenībā un vājumā. Māci mums pārvarēt šķelšanās, neizteikt nepārdomātus spriedumus, atspēkot nomelnojošus stereotipus. Māci mums aiz ārēja izskata
atklāt apslēpto svētumu, šīs daudzās dvēseles, šos dzīvos Baznīcas akmeņus.
Māci mums celt Tavu Baznīcu nevis pēc stingra, iepriekš pieņemta
plāna, bet gan ļaujot tai augt un plesties zem neparedzamā Dieva saules, lai tai netrūktu svaiguma un spēka, kas nepieciešams Evaņģēlija
sludināšanai šodienas pasaulē! Lai, stiprinot vienības saites starp bīskapiem, priesteriem un lajiem, tiek stiprināta arī Baznīcas cerība! Lai
tā atklājas visu acīm kā atvērtas durvis un dzīvības avots! Lai tā aizvien ir nabago un svēto Baznīca! Mēs to lūdzam caur Mariju, Baznīcas
Māti. Amen.
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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

