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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 22. novembrī Nr. 44 (212)

Dārgā draudze, šodien mēs svinam
Jēzus Kristus—pasaules Karaļa svētkus!
Šodienas Evaņģēlijā lasām kā uz Romas pārvaldnieka jautājumiem Jēzus
atbild, apliecinot, ka Viņš patiešām ir
karalis, bet ne no šīs pasaules (sal.
Jņ 18, 36).
Viņš nāca nevis valdīt pār tautām un
teritorijām, bet atbrīvot cilvēkus no
verdzības grēkam un tos samierināt ar
Dievu. Un Viņš piebilda: “Tāpēc es
esmu dzimis un nācis pasaulē, lai liecinātu
par patiesību. Katrs, kas ir no patiesības,
klausa manu balsi.” (Jņ 18, 37)
Bet kāda ir patiesība, ko Kristus ir nācis pasaulē apliecināt?
Visa Viņa eksistence pauž to, ka
Dievs ir mīlestība, tāda arī ir patiesība,
ko Viņš pilnībā apliecināja ar savas
dzīves upuri Kalvārijas kalnā.
Krusts ir “tronis”, uz kura Kristus pasludināja mīlestības Dieva augstāko
varu.
Sevi upurējot, lai izpirktu pasaules
grēkus, Viņš uzveica šīs pasaules prinča valdīšanu (Jņ 12, 3) un uz visiem
laikiem dibināja Dieva valstību – valstību, kas pilnībā atklāsies laiku beigās,
kad Dievam tiks pakļauti visi ienaidnieki un kā pēdējā no tiem tiks uzveikta nāve (sal. 1 Kor 15, 25-26).

Tad Dēls nodos visu valdīšanu Tēvam, un beidzot Dievs būs visā viss
(1 Kor 15, 28).
Ceļš līdz šī mērķa sasniegšanai ir garš,
un to nav iespējams saīsināt.
Lai šo mērķi sasniegtu, ir nepieciešams, lai ikviens cilvēks brīvi pieņemtu Dieva mīlestības patiesību.
Dievs ir mīlestība un patiesība, un mīlestība, tāpat kā patiesība, nekad sevi
neuzspiež. Tās abas klauvē pie sirds
un prāta durvīm un tur, kur tām ļauj
ienākt, ienes mieru un prieku.
Tāds ir veids, kā Dievs valda, tāds ir
Viņa pestīšanas plāns, “noslēpums”,
ja lietojam Bībeles terminu, proti, dievišķais nodoms, kas maz pamazām atklājas mūsu vēsturē.
(Sal. pāvests Benedikts XVI ) Pr. AK
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Draudzes informācija:
Sirsnīgi sveicam ALFAS kursa nedēļas nogales dalībniekus!
Šodien, 22. novembrī plkst. 12. 00 ALFAS kursa nodarbība: Kā vislabāk
izmantot atlikušo dzīvi? Lekciju vada Žozefs Bastēns (Beļģija).
ALFAS kursa nākošā nodarbība mūsu draudzē būs 29. novembrī! Tēma:
Kā es varu pretoties ļaunumam? Aicināti visi!
Šodien, Kristus Karaļa svētkos visā Latvijā tiek vākti ziedojumi Rīgas
Garīgā semināra uzturēšanai (semināristu, nākošo priesteru atbalstam)!
Paldies par jūsu ziedojumiem un garīgo atbalstu!
Otrdien, 24. novembrī, plkst. 20.30, Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā tiks svinēta Svētā Mise par dzimtas koka dziedināšanu!
Lai tai sagatavotos un pareizi atpazītu problēmu cēloņus dzimtā, iespējams izmantot materiālus no grāmatas „Dieva bērnu pilnvaras” 96. –
115. lpp. To var iegādāties draudzes grāmatu galdā.
Nākošajā svētdienā, 29. novembrī dievkalpojumu laikā tiks svētīti
Adventa laika vainagi! Lūgums ģimenēm un bērniem tos savlaicīgi sagatavot!
29. 11 plkst. 14. 00 Katehēze pieaugušajiem - sagatavošanās sakramentam un Laulības sakraments!
Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiek svētdien bērniem no 3
- 6 gadiem nodarbības 9:00 un 16:30 vada Ieva tālr. 22190288,
un bērniem no 6 – 9 gadiem nodarbības pirms vakara sv. Mises plkst.
16:00-18:00 vada 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 (darbdienās 7. 30 un svētdien 8. 00) novembrī mūsu draudzē tiks svinētas par mirušajiem, apvienojot aizlūgumus kopējā Svētā
Mises Upurī trīsdesmit dienu garumā!
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
Latviešu valodā iznākušas pāvesta Franciska rīta homīlijas. Lai iepazīstinātu lasītājus Latvijā ar pāvesta īsajām uzrunām, izdevniecība
“KALA Raksti” ir publicējusi “Pāvesta Franciska rīta homīlijas” latviešu valodā. Grāmata ir pieejama mūsu draudzes grāmatu galdā!
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5. decembrī Sv.Marijas Magdalēnas baznīcā un Okupācijas muzejā
notiks latviešu priestera Kazimira Ruča simtgades diena
- Pl. 12. 00 Svētā Mise Marijas Magdalēnas baznīcā;
- Pl. 14. 00 prelātam Kazimiram Ručam veltīta konference Okupācijas
muzejā;
- Pl. 17. 00 jubilejai veltīts koncerts.
“Vēsturi nevar grozīt. Ja kokam ir dziļas un stipras saknes,
to nevar apgāzt vētra un negaiss. Ja tautai ir dziļa un stipra vēsture,
to nevar iznīcināt.” /Kazimirs Ručs/
Kazimirs Ručs (1915.4.12. Varkavas pagasts - 2007.2.04. Briselē /
Beļģija/), katoļu garīdznieks (ordinēts 1942.gadā 7.jūnijā; prelāts /1982/; Latviešu leģiona kapelāns /1944-1945/),zinātnieks
(kanonisko tiesību doktors - Dr.I.C./), preses darbinieks (katoļu žurnāla „Gaismas” redaktors /1968-1995/), sabiedriskais darbinieks.
Daugavas Vanagu Goda biedrs kopš 1980.gada.1984.gadā saņēmis Bīskapa Jāzepa Rancāna Fonda laureāta Goda balvu.
PBLA Tautas balvas laureāts (1991), apbalvots ar LR Atzinības Krustu
(2005).
Svētdien, 6. decembrī, Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā notiks labdarības koncerts “Mīlestības pieskāriens”.
Koncertā piedalīsies Ropažu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi,
LELB Jauniešu centra gospeļkoris, Strazdumuižas pūtēju ansamblis,
Lorija Vuda un draugi, muzikālā apvienība “Prieks”, dziesminiece
Sintija Grava, komponists un pianists Māris Lasmanis, dziedātāja Olga Rajecka, aktieris Rūdolfs Plēpis, dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels
un citi.
Koncerta laikā līdzekļi tiks vākti Sāpju Dievmātes baznīcas ēku kompleksa restaurācijas un remonta darbiem.
Pāvests, skaidrojot Evaņģēlija fragmentu par nabaga atraitnes ziedojumu uzsvēra, ka mūsu kritērijs ir nevis kvantitāte, bet pilnība.
Kvantitāte un pilnība ir divas atšķirīgas lietas. Tev var piederēt daudz
naudas, bet tu vari būt tukšs, jo tava sirds nav piepildīta!
Padomājiet šonedēļ par atšķirību starp daudzumu un pilnību. Tas nav
naudas maka, bet sirds jautājums. Starp naudas maku un sirdi pastāv
atšķirība. Dažas sirds slimības noved pie tā, ka sirds nolaižas līdz naudas maka līmenim. Tas vairs nav labi!
Pāvests Francisks
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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

