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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 18. oktobrī Nr. 39 (207)

Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai. (Mt 20, 28)
Iekārojot pirmās vietas, lielu atbildību
un augstu godu, abi brāļi Jēkabs un
Jānis vēlējās izjust varu pār pārējiem.
Tādēļ arī Jēzus noraida viņu pretenzijas. Viņš atkailina brāļu slēptās domas,
sakot: "Tas, kurš vēlas būt pirmais, lai
ir visu kalps!"
Citiem vārdiem — ja jūs vēlaties ieņemt vietu pirmajā rindā un baudīt
augstu godu, meklējiet pēdējās vietas,
centieties kļūt visvienkāršākie, pazemīgākie un mazākie no visiem! Stājieties aiz citiem! Tāds ir tikums, kas atnesīs godu, pēc kura jūs tā alkstat.
Un jūsu priekšā ir mirdzošs piemērs,
jo Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam
kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu
savu dzīvību daudzu atpirkšanai. Lūk,
kā jūs iemantosiet godu un slavu.
Kungs aicina: "Palūkojieties uz Mani,
Es nemeklēju ne godu, ne slavu, un
tomēr labais, ko paveicu, ir nebeidzams."
Mēs zinām — pirms Kristus Iemiesošanās, pirms Viņa pazemošanās, viss
bija zaudēts, viss bija samaitāts. Taču
pēc tam, kad Kungs pazemināja sevi,
Viņš visu pacēla atkal no jauna.

Viņš atcēla lāstu, uzveica nāvi, atvēra
paradīzi, iznīcināja grēku, atslēdza debesu durvis, lai aizvestu turp mūsu cilvēcības aizsākumu. Viņš lika ticībai
izplatīties visā pasaulē. Izklīdināja kļūdas un nostiprināja patiesību.
Lika mūsu cilvēcībai ieņemt karalisku
troni.
Kristus ir nebeidzami daudzu labumu
autors, ne mana valoda, ne kādi citi
cilvēciski vārdi nespētu to aprakstīt!
Pirms Viņa pazemināšanās Kristu pazina vien eņģeļi, bet pēc tās — visa
cilvēce atpazina savu Kungu.
Sagatavots pēc sv. J. Hrizostoma
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Draudzes informācija:
Šodien, 18. oktobrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības un pateicības laiks Svētās Ģimenes Mājā! Tēma sv. Terēzes vecāki. Fragmenti no dokumentālās filmas (režisors J. Logins), liecības un ieskats kanonizācijas vēsturē! Aicināti visi!
Šodien, 18. oktobrī plkst. 15. 00 ALFAS kursa nodarbības!
Otrā nodarbība: Kāpēc Jēzum bija jācieš?
Lekciju vada Žozefs Bastēns (Beļģija).
Nākošā nodarbība 25. oktobrī plkst. 15. 00!
Svētās Ģimenes mājā (pagrabstāvā) ir apskatāma izstāde
Dzīve ir Mīlestība! Izstāde iepazīstina ar sv. Terēzes un viņas vecāku garīgo mantojumu!
18. oktobrī, Svētā Pētera laukumā pāvests Francisks kanonizēs
Zēliju Gerēnu un Luī Martēnu. Viņi ar savas dzīves piemēru parādīja, ka laulāto mīlestība ir ceļš uz svētumu.
Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiks svētdien bērniem
no 3 - 6 gadiem nodarbības 9:00 un 16:30 vadīs Ieva tālr. 22190288,
un bērniem no 6 – 9 gadiem nodarbības pirms vakara sv. Mises plkst.
16:00-18:00 tās vadīs Ilze Terēze Gulbe tālr. 29447445
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze

Novembra mēnesis ir īpašs aizlūguma laiks par mirušajiem.
Tāpēc rīta sv. Mises novembrī mūsu draudzē tiks svinētas par mirušajiem, apvienojot aizlūgumus kopējā sv. Gregora Mises 30 dienu
lūgšanā.
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
Laulāto Tikšanās apvienība aicina pieteikties pārus uz nedēļas
nogales rekolekcijām, kas notiks Sarkaņos (netālu no Rēzeknes) laikā no 2015. gada 23. līdz 25. oktobrim. Tās organizē un vada
trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieki. Pasākuma specifika pieprasa
abu laulāto klātbūtni no sākuma (piektdienas vakars) līdz beigām
(svētdienas pēcpusdiena). www.laulatiem.lv.
Papildus informācija pa tālr. 29621431 (Ints), 29460275 (Inga).
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18. oktobris baznīcas liturģijā ir Lūgšanu diena par misijām !
Bīskapu sinodes ietvaros par svētajiem tiks izsludināti
sv. Terēzes no Lizjē vecāki Luī Martēns un Zēlija Gerēna.
Otrdien 20. oktobrī pēc vakara Svētās Mises (ap pl. 20.00) Svētās Ģimenes mājā Kopiena "Chemin Neuf" aicina jūs uz Net for God filmas
"Miermīlīgā revolūcija" skatīšanos:
Kādai būtu jābūt kristiešu lomai miera un taisnīguma sekmēšanā sabiedrībā? Kā īstenot pārmaiņas nevardarbīgā veidā? Saskaroties ar
šiem jautājumiem, kas šobrīd aktuāli daudzām valstīm, mēs varam
mācīties no 1989. gada “miermīlīgās revolūcijas” Austrumvācijā, kad
kristieši, katoļi un protestanti, apvienoja spēkus, lai lūgtos un rīkotu
lielas, miermīlīgas demonstrācijas. Tam bija noteicošā loma Berlīnes
mūra krišanā un 40 gadus ilgušās diktatūras izbeigšanā. Šī “Net for
God” filma iznāk, atzīmējot 25. gadadienu kopš Vācijas atkalapvienošanas 1990. gada 3. oktobrī. Tā mūs aizved uz satikšanos ar tā laika
lieciniekiem: vienkāršiem iedzīvotājiem un aktīviem cīnītājiem, gleznotāju, fotogrāfu, luterāņu mācītāju… Filmas galvenais varonis ir
Volfgangs Tīrss, bijušais Vācijas parlamenta priekšsēdētājs, praktizējošs katolis, piedzīvojis gan visus diktatūras posmus, gan demokrātijas atjaunošanu.
Vārds „Sinode” nozīmē „iet kopā”. Iet kopā lajiem, Baznīcas ganiem,
Romas bīskapam. Ir jāturpina šis ceļš, pasaule, kurā dzīvojam un kuru
esam aicināti mīlēt un tai kalpot arī tās pretrunās, no Baznīcas prasa
sinerģiju stiprināšanu visās tās misijas jomās. Kā var runāt par ģimeni,
ja neuzklausām ģimenes priekus un cerības, sāpes un raizes? No Svētā Gara tiek lūgts, lai Sinodes tēviem tiek dota uzklausīšanas dāvana –
Dieva uzklausīšana, lai kopā ar Viņu varētu sadzirdēt tautas saucienus.
Svētais tēvs aicināja nekad neaizmirst, ka Jēzus mācekļiem vakar, šodien un rīt vienīgā autoritāte ir kalpošanas autoritāte, vienīgā vara ir
krusta vara. Baznīcas skatienam ir jāraugās uz visu cilvēci. Baznīca ir
kā karogs pāri nācijām (sal. Is 11,12) pasaulē, kas bieži vien veselu tautu likteni nodod šauru varas grupu alkatīgajās rokās. Baznīcai, kas iet
kopā ar cilvēkiem un piedalās vēstures līkločos, ir jālolo sapnis par
tautu neaizskaramās cieņas atklāšanu un autoritāšu kalpošanu tām,
lai civilā sabiedrība tiktu būvēta uz taisnības un brālīguma, veidojot
skaistāku un cilvēka cienīgāku pasauli paaudzēm, kas nāks pēc
mums. (Fragmenti no pāvesta uzrunas bīskapu Sinodes dalībniekiem)
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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

