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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 10. janvārī Nr. 07 (219)

Dārgā draudze,
ar Kunga kristīšanas svētkiem noslēdzas Ziemassvētku liturģiskais
laiks.
Pēc trīsdesmit mājas klusumā pavadītiem gadiem Jēzus atklājās kā
Kristus un Mesija.
Evaņģēlisti liecina, ka šajā notikumā
redzam Dieva Tēva un Svētā Gara
klātbūtnes zīmes. Jēzus kristības
dziļākā nozīme atklājās tikai pēc Viņa nāves un augšāmcelšanās.
Ļaujot Jānim sevi kristīt kopā ar
grēciniekiem, Jēzus sāka likt uz saviem pleciem visas cilvēces grēku
smagumu. Viņš ir Dieva Jērs, kas
„nes" pasaules grēkus.
To Jēzus pilnībā īstenoja uz krusta.
Kā liecina evaņģēlists Lūka, Kristus,
mirstot, „iegremdējās" Dieva mīlestībā un sūtīja mums Svēto Garu, lai
ikviens, kas tic, varētu smelt no šī
jaunās un mūžīgās dzīves avota.
Kristus misija bija kristīt visus cilvēkus Svētajā Garā, lai atbrīvotu mūs
no nāves un grēka važām un atvērtu
mums debesis, tas ir, ievestu mūs
dzīves pilnībā, kas vienmēr ir jauna
un mūžīga.

Šodien esam aicināti lūgties, lai pēc
iespējas labāk un skaidrāk saprastu
Kristības dāvanas nozīmi, un īstenojot to, liecinātu par Dieva mīlestību mūsdienu pasaulē.
Kunga kristīšanas svētkos mēs atceramies to dienu, kad tikām šķīstīti,
svētdarīti un attaisnoti mūsu Kunga
Jēzus Kristus vārdā.
Kristība ir cieši saistīta ar ticību, un
ticēt uz Jēzu nozīmē ierādīt Viņam
centrālo vietu mūsu dzīvē. Ticēt uz
Viņu nozīmē saskatīt Viņā savas
dzīves jēgu.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:
Sirsnīgi sveicam jaunkristītos mūsu Kunga Jēzus
kristību svētkos!

Šodien, 10. janvārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes kora eglīte!
(Māras zāle).
13. janvārī plkst. 12. 00 Sv. Mise Fatimas Dievmātes nodomā!
17. janvārī plkst. 19. 30 Ekumēniskā tikšanās
‘Kristiešu nedēļas žēlastība’!
24. janvārī plkst. 15. 00 Alfas kursa pirmā nodarbība
(Māras zāle). Aicināti visi!
Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiek svētdien. Bērniem no 3-6 gadiem no rīta 9:00-9:55 (ar turpinājumu pēc Sv.Mises
līdz 12:30), pa dienu 13:30-15:20, vakarā 16:00-17:30, Magdalēnas
baznīcas 2.stāvā, vada Ieva(22190288) ar palīgiem.
Bērniem no 6-9+gadiem 16:00-18:00, Magdalēnas baznīcas 1. stāvā
nodarbības vada Ilze Terēze Gulbe (29447445) (pieejamas arī nodarbības ceturtdienās 17:30-19:30, Rīgas katoļu ģimnāzijas telpās, O.
Vācieša ielā 6). Ja vēlaties pievienoties, lūdzu, iepriekš piesakieties.
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
Sestdien, 16. janvārī, plkst. 18.00 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē Dziedināšanas dievkalpojums visiem, kas ir cietuši savu vecāku šķiršanās dēļ.
Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē 21. janvārī plkst. 19.00 Ekumenisks dievkalpojums lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību ietvaros. Visi laipni
aicināti!
Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts uzņem audzēkņus Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu
institūts 2015./2016. studiju gadā uzņem studentus šādās akreditētās
studiju programmās: Augstākā līmeņa studijas, profesionālais maģistrs
reliģijā. Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem
un uzņemšanas kārtību var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv
Pieteikšanās studijām visās studiju programmās no 2016. gada 8. līdz
28. janvārim.
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Mārupes katoļu draudzes dievkalpojumi notiks Mārupes novada
Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads): 2016. gada 10. un 24.janvārī plkst. 11:00, kurus svinēs
priesteris Imants Medveckis. Visi laipni aicināti!
Pirmdien, 18. janvārī, 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.
Pieteikties pa tel. 29455267 (Ilze) pēc 7. janvāra. Plašāka informācija
www.dzivibasstraumes.lv.
No 18. līdz 25. janvārim visā pasaulē norisināsies Lūgšanu nedēļa
par kristiešu vienotību. Šogad pārdomas šai nedēļai ir sagatavojuši
Latvijas kristieši. 2016. gada tēma: «Aicināti sludināt Kunga varenos
darbus» (sal. 1 Pēt 2,9). Katrai dienai paredzētās pārdomas un lūgšanas palīdzēs atklāt kristieša aicinājuma nozīmi Kristus sludināšanā un
vienotības veicināšanā. 5. janvārī Vatikāns Latvijas kristiešu sagatavotās pārdomas publicējis itāļu, angļu, franču, spāņu, portugāļu un vācu
valodā.
Katehēzes mācībā pāvests pievērsās skaistajai Bērna Jēzus godināšanas tradīcijai. Šajā laikā Betlēmes notikuma atveidojumi rotā ne
tikai dievnamus, bet arī daudzu ticīgo mājas. Domas par Jēzus bērnību sasilda mūsu sirdi un dzīvina mūsu ticību par cilvēku tapušā Dieva
noslēpumam. Lai kļūtu par „bērnu” (kam, protams, nav nekāda sakara ar bērnišķību), esam aicināti, sekojot Vissvētākās Jaunavas Marijas
paraugam, iepazīt Dieva pazemību. Dievs ir pazemīgs, un tas ir liels
noslēpums! Mēs, kas esam pilni lepnuma un augstprātības, tukši dižojamies un domājam, ka esam kaut kas liels, patiesībā, neesam nekas!
Turpretī, Dievs, kurš ir patiesi liels un visvarens, reizē ir pazemīgs.
Dievs ienāca pasaulē mūsu labā kā bērns. Tas ir liels un reizē skaists
noslēpums. Bērna Jēzus kontemplācija palīdz mums vairot ticību.
Jēzus grib atrasties mūsu vidū, mūsu rokās un vēlas gremdēt savu
skatienu mūsējā. Bērna Jēzus priekšā mums ir jāatmet savu pretendēšanu uz autonomiju. Tieši tā ir lielākā problēma. Mēs pretendējam uz
autonomiju. Mēs negribam būt „atkarīgi”. Mēs tiecamies pēc
„brīvības”. Tomēr īstā brīvība ir kas cits. Būt brīvam nozīmē apzināties, kā priekšā atrodamies un Viņam kalpot. Tāpēc apskausim šo
Bērnu, spiedīsim to pie savas sirds un kalposim Viņam, jo viņš ir mīlestības un patiesa iekšējā miera avots!
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.)

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 mēneša pirmajā 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 grupas bērniem 3-6g., vada
Ieva (22190288) un 6-9+g., vada Ilze Terēze Gulbe (29447445).
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, Svētās Ģimenes mājā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"Kalnā"
M. Magdalēnas jauniešu ekumēniska, evanģelizējoša, sadraudzību veicinoša, izklaidējoša iniciatīva. Tikšanās ik pēc 3 nedēļām sagatavotā tematiskā vakarā. Kontakti:
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

