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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 9. augustā Nr. 29 (197)

Dārgā draudze,
augusta mēnesi īpašā veidā ir Dievmātes godināšanas laiks.
Viena no godināšanas formām mūsu
zemē ir svētceļojumi.
Pats vārds svētceļojums jau norāda uz
to, ka šis ceļojums ir svēts.
Jau Vecajā Derībā svētceļojumi ir neatņemama ticības izpausmes sastāvdaļa. Likuma priekšraksti paredzēja ceļot
uz Jeruzalemi trīs reizes gadā. Ceļojuma laikā ebreji dziedāja psalmus, sarunājās, veidoja ticīgu cilvēku kopu.
Tieši arī šī ticīgo kopiena bija svētceļnieku mērķis. Arī Jēzus ne tikai ceļoja
uz Jeruzalemi, izpildot priekšrakstus,
bet arī šim notikumam piešķīra jaunu
nozīmi.
Kāds ir mūsu dzīves mērķis?
Svētceļojums var mums palīdzēt to labāk atklāt. Svētceļojuma mērķis nav
tikai kādas noteiktas vietas sasniegšana, bet gan ciešāka vienotība ar Jēzu
Kristu, kas ir visa svētceļojuma centrs.
Svētceļojumā dziedātās dziesmas un
lūgšanas nostiprina vienotības saites
ne tikai ar Dievu, bet arī ar tuvāko.
Šis ceļojums, viennozīmīgi, neizslēdz
arī gandarīšanas raksturu – ceļš ar kājām, saules tveicē vai arī lietū, katrā no
mums parādās arī savas vājības, untumi.

Tā ir tuvākmīlestības skola, kurā tu iepazīsti ne tikai Dievu, bet arī sevi un
jo īpaši savu vājumu.
Svētceļojums ir arī kā zīme (sava veida
ikona) ceļam uz Debesu Valstību.
Svētceļošana palīdz apzināties to, ka
mūsu dzīve virs zemes ir tikai ceļš, kas
ved uz Tēva mājām. Svētceļnieks zina,
ka šeit mēs esam tikai pagaidām, un
saprot, ka, tuvodamies savam tiešajam
mērķim, viņš tāpat no dienas dienā
tuvojas Debesu Valstībai
Tiešām, svētceļojuma mērķis nav vienīgi kopīgi labi pavadīts laiks… Ir svarīgi, lai pēc svētceļojuma mēs spētu
kļūt Dieva mīlestības liecinieki.
Šodienas liturģija mūs aicina pārdomāt par Euharistijas, Dieva Mīlestības
maizes nozīmi mūsu dzīves ceļā.
Lai šī dievišķā maize kļūst par mūsu
ikdienas barību un ceļamaizi uz debesīm!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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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)
Informācija par svētceļojumu svētdien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 un
plkst. 18. 00
Mūsu draudze LIELVĀRDES DRAUDZES DIEVNAMA PAMATU
STIPRINĀŠANAI svētdienas kolektē ir saziedojusi 1270 eiro! Sirsnīgs
paldies visiem par atsaucību un ziedojumiem!
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze

13. augustā, ceturtdien, sv. Mise Fatimas Dievmātes godam plkst. 12. 00!
15. augustā, sestdien, VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS
UZŅEMŠANAS SVĒTKI, sv. Mises mūsu draudzē plkst. 8. 00, 10. 00
un 18. 00!
Rīgas Katoļu Ģimnāzija aicina pieteikties jaunajam mācību gadam! www.rkgimnazija.lv tālr. 67611206, 22842363 e-pasts: rkg@eapollo.lv
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!
Pāvests FRANCISKS:
Kungs mums skaidri saka: Evaņģēlija loģikā atgriešanās notiek nevis ar
argumentu, stratēģiju vai taktiku starpniecību, bet tad, kad iemācāmies
būt viesmīlīgiem !
Dievs caur Savu Dēlu dāvā mums savu mīlestību un izvelk mūs no vientulības. Dievs nevienam neaizslēdz horizontu, Viņš nekad nav nejūtīgs
pret savu bērnu dzīvi un ciešanām.
Nebaidīsimies par to liecināt!
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Mūsu draudzes nometne Aglonā, rekolekcijas ar
Karmela Ekleziālo kustību un karmelītu tēviem /svētceļojums/

Pirmdiena, 10.augusts
Svētceļnieku nometnes atklāšana
No 9.00 līdz 10.00 telšu pilsētiņas izveidošana, brokastis;
Plkst. 11. 00 iziešana uz Bērzgales baznīcu
Sv. Mise un pusdienas tur.
Otrdiena, 11.augusts
Vienas dienas svētceļojums uz Augškalnes baznīcu.
Sv. Mise un pusdienas tur.
Trešdien, 12. augusts
Rekolekciju iesākums
Ceturtdiena, 13.augusts
Plkst.10.00 laudes un Svētā Mise
Kopīgās lūgšanas un meditācijas Aglonas bazilikas kriptā notiks:
plkst.11.00-12.00 būs pirmā meditācija un laiks lūgšanai;
plkst.16.00 otra meditācija; plkst. 17.00 klusā lūgšana.
Konferences vadīs priesteris no Itālijas karmelītu tēvs Andželo Lanfranki un tēvs Džino Toppans. Aktuāla informācija par svētceļojumu
atb. Normunds Grasmanistel.27477166 vai pr. Andris tel.29497000

Pontifikālā jaunās evaņģelizācijas padome trešdien publicējusi pāvesta Franciska pasludinātā Dieva žēlsirdībai veltītā jubilejas gada
himnu. Tā sākas ar vārdiem "Misericordes sicut Pater". Teksta autors
ir jezuītu tēvs Eugēnijs Kosta, bet mūziku komponējis Pauls Invūds
(Paul Inwood). Himnu ieskaņojis Pontifikālais mūzikas ansamblis diriģenta Massimo Palombellas vadībā. To var noklausīties interneta videomateriālu krātuvē You Tube.
Augusts ir svētceļojumu laiks ne tikai Latvijā. No 1. līdz 16. augustam
jaunieši no Itālijas, Turcijas, Dānijas, Spānijas, Krievijas, Francijas,
Austrālijas un citām zemēm mēro 330 km garu ceļu no Romas līdz
Ortonai, virzienā no rietumiem uz Austrumiem izejot cauri visai Itālijai un šķērsojot Apenīnu kalnus. Iniciatīvas moto: „Ceļā no Pētera pie
Toma”. Svētceļojums, ko organizē asociācija „Svētā Toma ceļš”, notiek jau trešo reizi. Organizatori norāda, ka šis svētceļojums katram tā
dalībniekam ir lieliska iespēja dziļāk ieskatīties sevī, izvērtēt, kas viņa
dzīvē ir vissvarīgākais un kādas ir tās vērtības, kurām viņš dod
priekšroku. Svētceļojumā iet arī viens dalībnieks no Latvijas.
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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

