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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 6. septembrī Nr. 33 (201)

Dārgā draudze,
šodienas Evaņģēlija centrā ir kāds ļoti
svarīgs vārds. “Effata!” – tas nozīmē:
„Atveries!”
Kurlmēmā izdziedināšana dāvā viņam
jaunu iespēju komunicēties ar pasauli.
Taču tā nav tikai fizisko spēju atgūšana, bet pirmām kārtām noslēgtās sirds
atvēršana. Tāpēc Jēzus atnāca, lai atvērtu arī mūsu sirdis Dievam un saviem tuvākajiem.
„Vārds «Effata – atveries!» ir Kristus
misijas sintēze. Jēzus tapa cilvēks, lai
grēka dēļ kurlais un mēmais cilvēks
atkal varētu klausīties Dieva balsi, Mīlestības balsi, kas uzrunā mūsu sirdis,
lai mēs iemācītos mīlestības valodu un
spētu komunicēt ar Dievu un citiem
cilvēkiem.
Vārds Effata ir ietverts Kristības rituālā kā viena no izteiksmīgām zīmēm.
Pieskaroties jaunkristītā lūpām un ausīm, priesteris saka: Effata, un lūdzas,
lai tas drīzumā varētu klausīties Dieva
Vārdu un apliecināt ticību. Caur Kristību cilvēks sāk «elpot» ar Svēto Garu,
kuru Jēzus piesauca ar dziļo nopūtu,
kad dziedināja kurlmēmo.7
Iedzimtā grēka dēļ mēs visi Dieva
priekšā esam kurlmēmi: smagi sakropļoti un šķirti no saskarsmes ar Viņu—
no komunikācijas ar savu Radītāju,

Glābēju un Pestītāju. Jēzus darba rezultātā pie kurlmēmā šis smagi slimais
top dziedināts un spēj pareizi runāt.
Pareiza runa nozīmē pareizu saprašanu, pareizas un skaidras mācības apgūšanu un dzīvi saskaņā ar to. Tieši tā
ir kristieša jaunā dzīve, kad cilvēks, saņēmis grēku piedošanu, no prieka un
pateicības meklē šo vārdu un to vēlas
dzirdēt un piedzīvot atkal un atkal.
Pakāpeniski Dieva vārds – Svētie Raksti ienāk tavā ikdienā un kļūst par tās
neatņemamu sastāvdaļu. Tavas domas,
lēmumi un rīcība ir vistiešākā saiknē
ar Dieva vārdu. Sirds atvērtības Dieva
Vārdam paraugs ir Jaunava Marija. Lai
viņa palīdz mums katru dienu pieredzēt effata brīnumu un dzīvot Dieva
tuvumā. Ar prieku svinēsim viņas
dzimšanas dienu!
Pr. Andris K
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Draudzes informācija:
Šodien, 6. septembrī sv. Mise angļu valodā plkst. 14. 00!
Sv. Misi svinēs pr. Andžejs, arī turpmāk sv. Mises angļu valodā būs svētdienās plkst. 14. 00!
8. septembrī Vissv. Jaunavas Marijas dzimšanas diena! Sv. Mises plkst.
7. 30, 10. 00 un 19. 00!
Draudzes katehēzes nodarbība pieaugušajiem 12. septembrī (sestdien)
plkst. 16. 30. Grēksūdze bērniem plkst. 15. 00 līdz 16. 30 (Baznīcā)
Pirmā sv. Komūnija 13. septembrī plkst. 10. 00 Pēc sv. Mises sadraudzības laiks, agape!
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
Pirmdien, 28.septembrī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies iekšējās dziedināšanas programma „Iesākumā”. Tā ir 11 nedēļu programma,
kuras ietvaros notiek slavēšana, mācība, dalīšanās un aizlūgšana mazajās grupās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta attiecību dziedināšanai ar vecākiem.
Otrdien, 29.septembrī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies iekšējās dziedināšanas programma „Dzīvības Straumes”. Tā ir 30 nedēļu padziļināta programma identitātes dziedināšanai ar spēcīgu mazās grupas
dinamiku. Tajā piedalās cilvēki, kuri ir motivēti iziet visu 30 nedēļu
programmu. Pieteikties pa tel. 29455267 (Ilze). Plašāka informācija
www.dzivibasstraumes.lv .
17.oktobrī plkst.18.00 Koncerts - albuma prezentācija "Trīspuksti"
Spēlē un dzied Laura Bicāne plkst. 19. 00 sv. Mise, pēc sv. Mises draudzības agape Sv. Ģimenes Mājā!
Tēva Viktora Pentjuša MIC 100 gades svinības Viļānos 7. septembrī. plkst. 11.00 Rožukronis, plkst. 11.30 grāmatas "Ceļā ar krustu pie Jēzus" prezentācija, kurā ir apkopotas tēva Viktora pārdomas un uzrunas
Rīgas svētā Jēkaba katedrālē laikā no 1988. līdz 1991.gadam,
Plkst. 12.00 svētku Svētā Mise. Svētceļošanas iespējas no Rīgas:
Plkst.6.30 pulcēšanās pie Sv. Alberta baznīcas, plkst.7.00 - pulcēšanās
Satekles ielā aiz "Origo" veikala, netālu no dzelzceļa stacijas kādreizējā
pasta atrašanās vietā), Maksa par braucienu - 10 eiro. Pieteikšanās pie
Janīnas, tel.: 27163998.
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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.
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. 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.
Pāvests Francisks: „Katru reizi, kad man niez mēle un gribas pateikt kaut ko, kas varētu izraisīt nesaskaņas un šķelšanos, aprunājot
otru, labāk ir iekost mēlē! Esiet droši, tas palīdz! Ja jūs, tā vietā, lai sētu nesaskaņas, mēģināsiet iekost mēlē, sākumā jūsu mēle uzpamps, tā
būs ievainota. Sēt šķelšanos – tas ir velna darbs”!
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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

