Magdalēnas vēstis

2015. gada 30. augustā Nr. 32 (200)

Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 30. augustā Nr. 32 (200)

Dārgā draudze,
šodien Dieva Vārds runā par patiesu
dievbijību, un aicinājumu uz svētumu.
Viens no Baznīcas tēviem – Origēns
saka: Tu, kas seko Kristum un vēlies
līdzināties Viņam, ja tu paliec Dieva
Vārdā, ja tu apceri Viņa likumu dienu
un nakti, ja tu pildi Viņa baušļus, tad
tu esi starp Viņa svētajiem un neattālinies nekad.
Jo ne jau kādā vietā ir jāmeklē svētums, bet gan darbos, dzīvē, visur.
Ja viss saskan ar Dievu, ja viss saskan
ar Dieva norādījumiem, tu vari būt savās mājās vai publiskā vietā: ja tu kalpo Dieva Vārdam, nešaubies, ka esi
svēto vidū.
Mēs nevaram kļūt svēti, sekojot kādai
stingrai programmai: ir tik daudz svētuma formu un tātad arī ceļu uz svētumu, cik daudz ir cilvēku.
Katrs ir Dievam pilnīgi unikāls.
Svētums nav noteikta pilnības ideāla
realizēšana, kas būtu piemērojams visiem. Svētums ir kādas absolūti vienreizējas realitātes atklāšanās, ko pazīst
tikai Dievs un kam tikai Viņš liek uzplaukt.
Pilnība, ko vēlas Dievs, vienmēr ir cita, sasniedzama pa citu ceļu, bet beigās arī nebeidzami skaistāka, jo vienīgi
Dievs spēj radīt absolūti neatkārtoja-

mus šedevrus, kamēr cilvēks var tikai
atdarināt.
Kā to atgādināja svētais Francisks,
mēs katrs esam tas, kas esam Dieva
acīs, — nekas vairāk un nekas mazāk.
Mēs visi esam aicināti būt svēti.
Un nav nekā ārkārtēja šai aicinājumā.
Mēs visi esam radīti pēc Dieva līdzības, lai mīlētu un būtu mīlēti.
Mūsu Kungs Jēzus Kristus mūs ir veidojis svētus, bet mēs neuzdrošināmies
izmisīgi ticēt, ka tādi esam!
Ja galu galā tu nespēj būt ne svēts, ne
pilnīgs, ne labs savu grēku smaguma
dēļ, tad uztici šo nastu Dievam, atdod
to Viņa dievišķajai žēlsirdībai.
Tā rīkojoties bez kāda rūgtuma, visā
pazemībā un Gara priekā un paļaujoties uz Dieva maigumu, kurš mīl grēciniekus un nepateicīgos, tu sāksi nojaust, ko nozīmē būt gudram, tu sapratīsi, ko nozīmē būt labam, arvien
vairāk tu tieksies pēc tā, lai kļūtu pilnīgs, un visbeidzot — dedzīgi vēlēsies
būt svēts.
Svētīgā Māte Terēze saka:
Svētums ir pieņemt to, ko Jēzus
mums dod,
un ar lielu smaidu dot Viņam to, ko
Viņš no mums prasa.
Kungs dari mūs svētus...
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:

Šodien, gatavojoties jaunajam mācību gadam,
pēc sv. Misēm svētība bērniem, skolēniem, studentiem,
skolotājiem un pasniedzējiem!

Rīgas Katoļu Ģimnāzija aicina pieteikties jaunajam mācību gadam!
www.rkgimnazija.lv tālr. 67611206, 22842363
e-pasts: rkg@e-apollo.lv
Šodien Sv. Magdalēnas draudzes svētceļojuma / nometnes AGLONA
2015 tikšanās! Uz tikšanos aicināti visi, kas vēlās atklāt un iepazīt svētceļojuma nozīmi ticības dzīvē un izaugsmē!
Šodien, 30. augustā sv. Mise angļu valodā plkst. 14. 00!
Arī turpmāk sv. Mises angļu valodā būs svētdienās plkst. 14. 00!
Draudzes katehēzes nodarbība saderinātajiem / kandidātiem uz
Laulības sakramentu un citiem sakramentiem
5. septembrī (sestdien) plkst. 16. 30 (vada Žozefs Bastēns)
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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
4. septembrī ar Svēto Misi, ko sv. Marijas Magdalēnas baznīcā svinēs V. E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, tiks atklāts jauns studiju
gads Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Svētās Mises sākums
plkst. 16.30. Pēc Svētās Mises jaunās grāmatas „Vispārējais katehēzes
direktorijs” prezentācija.
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!
MŪŽIZGLĪTĪBA Katoliskās teoloģijas pamatkurss (5 mēneši, no
septembra līdz janvārim), studiju maksa 40 € mēnesī, 200 € semestrī (5
mēneši) lekcijas piektdienas vakaros un sestdienās.
PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību var iepazīties mājas
lapā www.rarzi.lv Tel: Tel: 67223598, fakss: 67205016 , 29524484 rarzi@apollo.lv
Vēlamies aicināt pieteikt dalību Reģionālajās apmācībās, kas notiks šī gada 5. Septembrī. plkst. 10.00, LELB Jauniešu centrā, Mārstaļu
ielā 10, Vecrīgā. Tālrunis: 27747150, info@alfakurss.lv
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Sācis darboties savstarpējās palīdzības portāls – draudzedraudzei.lv
Portālā varēs saņemt un dalīties ar dzīvei nepieciešamām lietām un
palīdzību, iepazīstoties ar vietnē jau ievietotiem sludinājumiem vai ievietojot savus.
Lai kļūtu par portāla lietotāju, ir jāsaņem elektronisks uzaicinājums
no draudzes prāvesta, (lūdzu rakstīt krandris@gmail.com) vai draudzes atbildīgā Regnāra (regnars.senbergs@gmail.com
vai arī sazinoties ar vietnes administratoru.
Lai prāvests varētu Jūs uzaicināt šajā portālā lūdzu atstājiet savu e
pasta adresi pie draudzes dežuranta vai rakstiet draudzes prāvestam
vai atbildīgājam. Sīkāka informācija www.katolis.lv
Lieliskas ziņas draudzes pāriem!
1) Ģimenes plānošanas kurss Ģimenes Ekoloģijas institūts sadarbībā
ar Rīgas Domes Labklājības departamentu un Svētās Ģimenes māju
piedāvā Auglības Atpazīšanas metožu (AAM) kursus tiem, kuri vēlas
izdzīvot ekoloģisku, Baznīcas atzītu ģimenes plānošanu, – gan lai varētu dabīgā veidā ieaicināt mazulīti ģimenē, gan lai atliktu bērniņa ieņemšanu. Pirmais klātienes kurss (9 nodarbību cikls trešdienās) iesāksies jau 16. septembrī pl.18:30 Svētās Ģimenes mājā.
Otrais klātienes kurss – no 20.oktobra (otrdienu vakaros).
Ja klātienes kursā piedalīties nav iespējams, bet ir vēlme apgūt AAM,
vēl var pieteikties vebināram (semināram tiešsaistē internetā ar iespēju noskatīties nodarbību ierakstus), kas sāksies 11. septembrī pl.19.
Savukārt 12. septembrī pl.10 Svētās Ģimenes mājā būs bezmaksas
konference “Zinātniskie pētījumi AAM jomā”, uz ko aicināti visi interesenti un zinātkārie. Tas būs atskats uz starptautisko dabīgās ģimenes plāošanas konferenci Milānā. Lūdzam pieteikties mājaslapā:
www.augliba.lv
2) Laulāto attiecību kurss Jūs kopā piedzīvosiet astoņus vakarus jaukā
atmosfērā, vakariņas pie romantiski dekorēta galdiņa divatā. Pēc vakariņām pieredzējušu lektoru (lektori- precēts pāris) vadīta lekcija par
kādu laulībā svarīgu tēmu, pēc kuras laiks sarunām.
Katrā tikšanās reizē pāriem tiek doti ar lekciju saistīti uzdevumi.
Piesakies jau tagad zvanot uz 29158076 (Dainis) vai rakstot e-pasts:
siniad@gmail.com! Vietu skaits ierobežots! Svētās Ģimenes Mājā
pirmā nodarbība 24. septembrī (kopā 8 nodarbības ceturtdienās).
Nodarbības laiks plkst. 18:00 līdz 21:00 Dalība ir par maksu: 15 EUR
no pāra par vienu nodarbību vai 80 EUR maksājot uz reiz.
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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!)

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

