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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 16. augustā Nr. 30 (198)

Dārgā draudze,
mūsu dzīve, skatīta Debesīs uzņemtās
Marijas gaismā, nav bezjēdzīga klaiņošana, bet ir svētceļojums, kas, neskatoties uz visām nedrošībām un ciešanām, ved uz drošu galamērķi – uz
mūsu Tēva mājām, kurš gaida mūs ar
mīlestību. Tā sv. Jaunavas Marijas Debeskāpšanas svētku uzrunā sacīja mūsu pāvests Francisks
Komentējot Svētos Rakstus Francisks
uzsvēra, ka galvenais Marijas dzīvē bija ticība. Viņa ticēja un sludināja, ka
Dievs nekad nepamet savus pazemīgos un nabadzīgos bērnus. Viņš vienmēr steidzas tiem palīgā un apņem ar
savu žēlsirdības apmetni. Dievmātes
„Magnificat” ļauj mums saskatīt, ka
Kunga žēlsirdība ir visas cilvēces vēstures dzinējspēks.
Šodienas Evaņģēlijs turpina Jēzus iesākto sarunu par dzīvības Maizi.
‘Es esmu dzīvības Maize, patiesā Maize, tā, kas nākusi no debesīm un dod
pasaulei dzīvību. (Jņ 6, 32-33) 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) Tomēr Es jūs
neatmetu: vai tad jūsu neuzticība būtu
atcēlusi Dieva uzticību (sal. Rom 3,
3)?

Dievs kļuva cilvēks, tad arī tu, cilvēk,
atzīsti, ka esi cilvēks: visa tava pazemība pastāv tajā, lai tu pazītu sevi. Tāpēc
— lai mācītu pazemību — Dievs sacīja: "Es nācu, lai pildītu Tā gribu, kurš
Mani sūtīja. Pazemībā Es nācu kā pazemības skolotājs. Kungs to māca, sakot: “Mācieties no manis, kas esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm.”
Kas nāk pie Manis, kļūst Manas Miesas loceklis; kas nāk pie Manis, arī
pats kļūst pazemīgs... Viņš vairs nepilda savu, bet Dieva gribu.
Pazemība un pateicība ļauj Dievam
īstenot mūsos savu pārveidojošo žēlastības darbu! Mēs pateicamies par
dienišķo maizi, kas spēcina miesu, un
par to Dzīvības Maizi, kas uztur garu
un kas ir pats Kristus — mūsu spēks
un cerība.
Sagatavoja pr. AK
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Draudzes informācija:

Šodien, 16. augustā sv. Mise plkst. 13. 00 baltkrievu valodā, kopā ar
svētceļniekiem no Baltkrievijas!
Svētdien, 16. augustā svinam svētā jauniešu audzinātāja Don Bosko
dzimšanas divsimtgadi.
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)
Draudzes katehēzes nodarbība saderinātajiem / kandidātiem uz
kristībām un citiem sakramentiem
22. augustā plkst. 16. 30 (vada Žozefs Bastēns)
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze
18. augustā plkst. 10. 00 uzņemšana Rīgas Garīgajā seminārā! Ietversim jaunos kandidātus lūgšanā!
Rīgas Katoļu Ģimnāzija aicina pieteikties jaunajam mācību gadam! www.rkgimnazija.lv tālr. 67611206, 22842363 e-pasts: rkg@eapollo.lv
Draudzes Evaņģelizācijas 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 23. augustā plkst.
14. 00. Aicināti visi!
23. augustā pēc sv. Mises plkst. 18. 00 (ap 20. 00) Garīgās mūzikas
koncerts. Muzicē baroka orķestris Collegium Musicum Riga
Sv. Magdalēnas draudzes svētceļojuma / nometnes AGLONA 2015
tikšanās 30. augustā pēc sv. Mises plkst. 18. 00. Lūgums paņemt līdzi
groziņus, svētceļojuma garīgos augļus, fotogrāfijas un labu garastāvokli! Uz tikšanos aicināti visi, kas vēlās atklāt un iepazīt svētceļojuma nozīmi ticības dzīvē un izaugsmē!
Tautas nemitīgā Rožukroņa tikšanās notiks 5. septembrī, svētā
Mise plkst. 12. 00, Rožukronis, sadraudzības agape ! Aicināti visi!
13. septembrī plkst. 10. 00 mūsu draudzes Pirmā sv. Komūnija!
Pāvests Francisks: Svētku svinēšana ģimenē ir brīnišķīga lieta! Sevišķi
tas attiecas uz svētdienām. Tātad svētki ir skaista dāvana, ko Dievs ir
devis katrai ģimenei un visai cilvēcei. Nesabojāsim tos!
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Valsts prezidenta uzruna Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētku dievkalpojumā

Augsti godātie bīskapi, garīdznieki, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidente, deputāti, ticīgā tauta!
Varam pateikties Dievam, ka jau izsenis cilvēki meklē patvērumu pie
Jaunavas Marijas šajā skaistajā, baltajā Aglonas Dievmātes - tagad jau
starptautiskajā - sanktuārijā.
Te pulcējas ticīgā tauta, nāk svētceļnieki, jo cilvēkam nepieciešams
ne tikai attīstīties intelektuāli, ekonomiski attīstīt valsti, bet arī augt
garīgi. Tieši Aglona ir vieta, kur pulcējas tūkstošiem ticīgo, arī no citām konfesijām, meklējot garīgo stiprinājumu un dvēseles mieru, aizlūdzot par savām ģimenēm, par mieru pasaulē, par Latvijas valsti un
tās nākotni. Tas cilvēkam dod jaunus spēkus dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu, saskaņā ar tām vērtībām, kādas atklāj Bībele. Tas stiprina ģimenes, attiecības starp dažādu paaudžu ģimenes locekļiem, ļauj gūt
kristīgās mīlestības pieredzi.
Vairāku konfesiju pārstāvji atrod saskarsmes punktus, lai labi saprastos un veidotu dialogu. Daudzu tautību cilvēki ir vienoti ticībā vienam
Dievam. Notiek sava veida savstarpēja integrācija. Lūgšanā cilvēks
mācās ne tikai individuāli tuvoties Dievam, bet arī būt brāļu un māsu
saimē. Tas saliedē lielu Latvijas sabiedrības daļu, kura deklarē sevi kā
kristiešus. Tas ir ticīgo ieguldījums valsts garīgajā izaugsmē vēl bez
tā, ko viņi sniedz sabiedrībai ar savām pūlēm darbavietā un ģimenē.
Paldies visiem, kuri sekmē šo tautas garīgo vienotību!
Paldies par iespēju būt kopā ar jums, un lai Dievs svētī mūsu Latviju!

21. augustā pēc sv. Mises sv. Marijas Magdalēnas baznīcā

plkst. 19. 00 Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru kora „Logos” koncerts! (vadītājs pr. Joans Šēnroks)
Šo kolektīvu veido 13 vīri ar ilggadīgu dziedāšanas pieredzi Latvijas
profesionālajos koros (Ave Sol, VAK “Latvija”, Latvijas Radio korī,
Latvijas Nacionālās operas korī) un citos kolektīvos.
Koris aktīvi ņem dalību liturģiskajos svētku Dievkalpojumos Rīgas
Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrālē kā arī izveidojis daudzas
koncertprogrammas. Skat mājas lapā: http://www.korislogos.lv/lv
Mūsu draudze IELVĀRDES DRAUDZES DIEVNAMA PAMATU STIPRINĀŠANAI svētdienas kolektē ir saziedojusi 1270 eiro!
Sirsnīgs paldies visiem par atsaucību un ziedojumiem!

Ir izdota tēva Viktora Pentjuša grāmata “Ceļā ar krustu pie Jēzus!’’
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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

