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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 13. septembrī Nr. 34 (202)

Dārgā draudze,
šodienas Evaņģēlija mēs iepazīstam
apustuļa Pētera ticības apliecinājumu:
‘Tu esi Kristus!
Tomēr tūlīt pēc šī ticības apliecinājuma viņš nespēj pieņemt Jēzus Krusta
ciešanu, sāpju un pazemojumu noslēpumu. Viņš vēl nesaprot Krusta vērtību un tā žēlastības spēku, kas tiks dāvāts no Jēzus Krusta upura.
Grāmatā ‘Sekošana Kristum’ lasām:
Ņem savu krustu un seko Jēzum, un
tu sasniegsi mūžību. Viņš gāja tev pa
priekšu, nesdams savu krustu, un
Viņš ir miris, lai tevi izglābtu.
Ja tu dalīsies ar Viņu ciešanās, Viņš
dalīsies ar tevi savā godībā.
Cilvēks, kas sevī nenes krustu, nemitīgi atduras pret citiem krustiem, viņš
klūp un netiek uz priekšu. Tikai krustā balstīta mīlestība jau iepriekš ir uzveikusi katru šķērsli.
Svētais Pāvils saka: "Lai es nekad nemeklēju citu godu kā vien Kristus
krustā."
Neviens nav Kristus cienīgs, ja tas nenes savu krustu, caur kuru mēs dalām
Kunga ciešanas, nāvi, guldīšanu kapā
un augšāmcelšanos. Neviens nav
Kunga cienīgs, ja tas neseko Viņam,
lai beidzot dzīvotu jauno Gara dzīvi
ticības noslēpumā.

Kas grib izglābt savu dzīvību, tas to
pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs Manis dēļ, tas to atradīs!
Sapratīsim, ka Vārda spēkā un atmetot pagātnes kļūdas, mūsu grēki ir jāpienaglo pie Kunga krusta.
Mums ir jāzina, ka nevienam nav tiesību uz mūsu dvēseli un ka nemirstība
iemantojama caur zaudējumiem, ko
šajā īsajā dzīvē piedzīvojam.
Jēzus Kristus ir Dieva dāvana cilvēkiem un cilvēku dāvana Dievam. Tikai
caur Jēzu Kristu mēs sevi paceļam pie
Dieva, tikai caur Viņu mēs pielūdzam
Dievu, mēs slavējam Dievu, teicam
un pateicamies Viņam. Un piesaucam
Viņu, sakot: "Caur Jēzu Kristu, mūsu
Kungu." Liec manu krustu man plecos un dāvā žēlastību spēt to nest vienotībā ar Tevi.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:
Šodien, 13. septembrī sv. Mise laikā Pirmā sv. Komūnija bērniem un
pieaugušajiem!
Sirsnīgi sveicam arī tos kuri šodien saņem
Kristības sakramenta žēlastību!
Pēc sv. Mises sadraudzības laiks, agape!
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Šī gada 18. – 20. septembrī Aizkrauklē norisināsies Latvijas Jauniešu
dienas. Tā būs iespēja svinēt, izdzīvot un nostiprināt savu ticību!
Jauniešiem, kuri dosies uz Jauniešu dienām no sv. Magdalēnas draudzes ir pieejams finansiāls atbalsts pie draudzes prāvesta!
No 18.09.2015. plkst.18.00 – 20.09.2015. plkst.13.00 Skrīveros notiek
seminārs katehētiem un kristīgās mācības skolotājiem.
Semināra moto „Esi Dieva žēlsirdīgās mīlestības liecinieks”. Seminārā
tiks meklēti un pārdomāti jauni ceļi un radošas metodes, lai no jauna
atklātu sākotnējo „Evaņģēlija svaigumu”,
Semināra norises vieta. Skrīveri, Stacijas laukums 1, Skrīveru A. Upīša
vidusskola un Skrīveru Vissvētākās Jaunavas Marijas - Miera Karalienes
katoļu baznīca. Draudzes katehēti un interesenti var saņemt finansiālu
atbalstu līdzdalībai seminārā pie draudzes prāvesta.
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!
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Sācis darboties savstarpējās palīdzības portāls – draudzedraudzei.lv
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.
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.
10. septembrī, uz plenārsēdi bija pulcējusies Latvijas Bīskapu konference. Tajā piedalījās arī apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro Lopess Kintana. Plenārsēdes laikā notika vēlēšanas, kurās
Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētāja amatā uz nākamajiem
trīs gadiem tika pārvēlēts Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis
Bulis, priekšsēdētāja vietnieka amatā – Rīgas arhibīskaps metropolīts
Zbigņevs Stankevičs, bet Liturģijas komisijas vadītāja amatā – Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis. Savukārt par Latvijas Bīskapu konferences ģenerālsekretāru tika ievēlēts Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins.
Sirsnīgi sveicam!
2015. gada 20. septembrī notiks Karaļa Mindauga un Karalienes Martas pieminekļa atklāšana Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā.
Pasākuma programma: 12.00 - Svinīgs Dievkalpojums Aglonas bazilikā. Svēto Misi celebrēs Apustuliskais sūtnis Baltijas arhibīskaps V.E.
Pedro Lopess Kintana, Latvijas un Lietuvas bīskapi
13.00 - Gājiens uz pieminekļa atklāšanas vietu sakrālajā laukumā
13.15 Pieminekļa atklāšana un iesvētīšana. Latvijas un Lietuvas valdības pārstāvju uzrunas.
Pasākumu rīko Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā un pieminekļa
uzcelšanas iniciatīvas grupa.
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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!)
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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

