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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 2. augustā Nr. 28 (196)

Dārgā draudze,
Šodienas liturģija mūs aicina pārdomāt par Euharistijas, Dieva Mīlestības
maizes nozīmi mūsu dzīvē.
Es esmu dzīvības Maize, patiesā Maize, tā, kas nākusi no debesīm un dod
pasaulei dzīvību.
Jūs ilgojaties pēc šīs debesu Maizes, tā
ir jūsu priekšā, bet jūs to neēdat.
Es jums jau sacīju: jūs Mani gan redzējāt, bet neticat. (Jņ 6, 36)
Cik dziļš noslēpums! Jā, lai dziedinātu
visu ļaunumu iemeslu, proti, lepnību,
Dieva Dēls nonāca no debesīm un
pieņēma pazemību.
Dievs kļuva barība cilvēkam. Dievs
kļuva cilvēks, tad arī tu, cilvēk, atzīsti,
ka esi cilvēks: visa tava pazemība
pastāv tajā, lai tu pazītu sevi.
Mans Tēvs jums dod īsto Maizi no
debesīm. (Jņ 6, 32)
Dievs, kura daba ir labestība, kura būtība ir mīlestība, vēlēdamies atklāt savas dabas maigumu un mīļumu saviem bērniem, sūtīja pasaulē savu Dēlu, eņģeļu maizi (Ps 78, 25).
Katram, kas Viņu uzņem, Kristus ir
vissaldākā garša. Ar Viņu vien pietiek,
lai visas ilgas piepildītu...
Un Viņš piemērojas katram, katra ilgām, katra garšai...

Katrs cilvēks Viņu sajūt citādi.
Neizjutīs to pašu garšu grēku nožēlotājs un iesācējs, kāds, kurš ir ceļā, un
cits, kas jau pie mērķa.
Cita garša būs aktīvajā dzīvē, cita —
kontemplatīvajā, cita — tam, kurš izmanto šo pasauli, cita — tam, kurš to
neizmanto, neprecētam cilvēkam vai
ģimenes tēvam, kādam, kurš zināmā
dienā gavē, un citam, kam visas dienas
vienādas (sal. Rom 14, 5)...
Tik maiga ir šīs mannas garša, jo tā
noņem rūpes, dziedina slimības, vieglākus dara pārbaudījumus, palīdz apņēmībā un nostiprina cerību...
Kas šīs mannas garšu pazīst, aizvien
pēc tās ir izsalkuši, bet izsalkušie tiks
sātināti.
Sagatavoja pr. Andris Kravalis

Magdalēnas vēstis

2015. gada 2. augustā Nr. 28 (196)

Dievam viss ir iespējams!

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

Mūsu draudzes svētceļojums / nometne iesāksies 10. augustā Aglonā (iespējams ierasties agrāk). Gatavojoties Dievmātes svētkiem būsim kopā ar Karmela Ekleziālo kustību un karmelītu tēviem.
10. 08 pl. 9.00 Svētceļnieku nometnes atklāšana un vienas dienas svētceļojums.
11. 08. vienas dienas svētceļojums
12. un 13. augustā pl.10 laudes un Svētā Mise;
kopīgās lūgšanas un meditācijas Aglonas bazilikas kriptā notiks:
pl. 11-12 būs pirmā meditācija un laiks lūgšanai;
pl. 16 otra meditācija; pl. 17 klusā lūgšana.
14. augustā pl. 10 laudes un meditācija.
Konferences vadīs priesteris no Itālijas karmelītu tēvs Andželo Lanfranki un tēvs Džino Toppans.
Šodien, 2. augustā pēc sv. Mises plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes Mājā

Draudzes evaņģelizācijas šūniņu formācija ! Aicināti visi!

8. augustā plkst. 16. 30 draudzes katehēze pieaugušajiem. Tēmas:
Laulības sakraments, sv. Mise, Izlīgšanas sakraments. Tikšanās vieta
Sv. Ģimenes Māja.
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.
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
Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas skolā 9. augustā tiek atcelta. Nākošā sv. Mise 23. augustā plkst. 14. 00. Aicināti visi!
Tautas nemitīgā Rožukroņa tikšanās 5. septembrī, svētā Mise
plkst. 12. 00, Rožukronis, sadraudzības agape! Aicināti visi!
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Pāvesta svētceļojumi
Pēc nepilniem trīs mēnešiem pāvests Francisks atkal dosies uz Amerikas kontinentu. Pēc jau notikušās vizītes Ekvadorā, Bolīvijā un Paragvajā, septembrī viņa ceļš vedīs uz Kubu un ASV. Šodien vairāk nekā
40% katoļu dzīvo Latīņamerikā. Pirmoreiz vēsturē universālajai Baznīcai kontinents ir devis arī pāvestu. Baznīcai Latīņamerikā tas ir īpašs
žēlastības laiks, kas ir jāspēj atbilstoši pieņemt un izmanot evaņģelizācijas labā. Pirmkārt, ir jāspēj pieņemt pāvesta aicinājumu pēc personīgas atgriešanās, kas cilvēku sirdīs aizvien vairāk ļauj iesakņoties
Evaņģēlijam.
Pāvests Francisks apmeklēs Kubu un Amerikas Savienotās Valstis pēc
atsaluma abu valstu vēsturē. Savu ieguldījumu šeit var dot arī Svētais
Krēsls. Pāvests uzrunās ASV kongresu un ANO asambleju. Uz Kubu
viņš dodas galvenokārt tāpēc, lai stiprinātu kubiešu ticību, nevis turpinātu būt klātesošs jau uzsāktajā Kubas un ASV dialogā.

Pāvests jauniešiem
Dārgie jaunieši, nebaidieties noslēgt laulību. Kristus vada laulāto pāri
un dāvā tam savas žēlastības!
Šo pāvesta Franciska mikroblogošanas vietnē „Twitter” veikto ierakstu otrdienas rītā saņēma 22 miljoni sekotāju visā pasaulē. Svētā tēva
aicinājums ir kā prelūdija ģimenei veltītajai Bīskapu sinodei, kas šī
gada oktobrī norisināsies Vatikānā.
Diemžēl daudzi jauni cilvēki šodien baidās noslēgt laulību.
Atzīsim, ka mūsdienu kultūra rada apjukumu svarīgā lēmuma un galīgās izvēles jautājumā.
Pāvests Francisks nepārtraukti mudina jauniešus nebaidīties.
Zīmīgi, ka Bībelē vārds „nebaidīties” tiek atkārtots 365 reizes.
Gada laikā to dzirdam katru dienu.
Domāju, ka šim aicinājumam kā refrēnam ir jāatskan katra jaunā cilvēka sirdī un prātā. Patiesībā, ja cilvēki ir vienoti ar Jēzu, tad laulība,
divu cilvēku vienotība uz mūžiem, palīdzēs iegūt to stabilitāti, ko grūti
atrast mūsdienu satrauktajā sabiedrībā.

Iznācis Kristīnes Locikas albums „Dziesma Jēzum” un nošu grāmata. Tajā ietvertas 14 dziesmas ar Kristīnes Locikas (viņu pazīstam arī
kā māsu no dziedošās Sudmaļu ģimenes) mūziku un vārdiem.
Albuma prezentācijas svētki notiks septembra pirmajā sestdienā, 5. septembrī, pulksten 19 Liepājas Kūrijas pagrabiņā.
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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!)

Dievam viss ir iespējams!

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

