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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 17. janvārī Nr. 08 (220)

Dārgā draudze!
„Lai visi būtu vienoti!” (Jņ 17, 21)
Tā Jēzus lūdzās par Saviem mācekļiem, tātad arī par mums. Tā ir svinīga lūgšana, kas uzliek pienākumu
it visiem kristiešiem, - vārdi, kas nāk
no Dieva Dēla lūpām, Vārdi, kurus
Jēzus saka Pēdējo vakariņu kontekstā, tuvu ciešanu brīdim, kad Viņš
tiks nonievāts, notiesāts uz nāvi un
sists krustā.
Tie vēstī par Dieva plānu, kas paredz vienotību, cilvēku tie mudina
apzināties, kāda ir viņa atbildība.
Dievs vēlas vienotību, bet cilvēkam
dāvātā brīvība ietver arī iespēju
šķelties, Dieva vēlas mīlestību, bet
cilvēka grēks izraisa savstarpēju neuzticēšanos, šķelšanos un pretošanos Dieva žēlastībai.
Dieva Vārds ir spēcīgāks par cilvēku
vārdiem un cerībai, kas mūs tuvina,
ir stiprākas saknes nekā mantojumam, kas mūs šķir.
Pielūgsme un Dieva slavināšana ir
kopējais kristiešu pamatpienākums,
priekšnoteikums ekumēnismam,
kura labā vēlamies darboties. Dziļāk
izprast vienības nepieciešamību
Kristus sekotāji spēs, pazemīgi no-

stājoties Dieva klātienē, jo vienības
pamatā ir Trīsvienības noslēpums.
Pielūgsmē atklājam, ka mūsu brālīgo attiecību pārdabiskā mēraukla ir
Dieva griba – mēs esam aicināti būt
par pazemīgiem un efektīgiem rīkiem Dieva rokās, un tādēļ mums
jāpūlas, lai mūsos ik dienas arvien
vairāk augtu Kristus.
Ekumēnisms ir žēlastība, kas tiek
lūgta no Kunga, kuram mēs visi kopā dāvājam savu gatavību šķīstīt savas rokas, skatienus un it īpaši savas
sirdis.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Sirsnīgi sveicam Radio Marija Latvijā kalpotājus mūsu draudzē! Svētdienas dievkalpojums plkst. 10. 00 tiks translēts tiešraidē!
17. janvārī plkst. 19. 30 Ekumēniskā tikšanās ‘Kristiešu nedēļas
žēlastība’! Tikšanās ar citu konfesiju garīdzniekiem, sadraudzības
laiks. Vieta—Sv. Ģimenes Māja!
No 18. līdz 25. janvārim visā pasaulē norisināsies Lūgšanu nedēļa
par kristiešu vienotību. Tēma: «Aicināti sludināt Kunga varenos darbus» (sal. 1 Pēt 2,9).
Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē 21. janvārī plkst. 19.00 Konfesiju bīskapu un baznīcu pārstāvju vadītais Ekumenisks dievkalpojums lūgšanu
nedēļas par kristiešu vienotību ietvaros. Visi laipni aicināti!
Svētā Mise 21. janvārī plkst. 19. 00 mūsu draudzē NENOTIKS!

23. janvārī Sv. Mises plkst. 14. 00 (‘Dzintars’) un 15. 00 Karmela
ekleziāla kustība!
24. janvārī plkst. 15. 00 Alfas kursa pirmā nodarbība
(Māras zāle). Kontaktinformācija Anita 26554125. Aicināti visi!
28. janvārī plkst. 18. 00 Laulāto Alfas kursa pirmā nodarbība.
Aicināti draudzes pāri, kuri gatavojas slēgt Laulības sakramentu vai
vēlas padziļināt Laulības sakramenta žēlastību. Atbildīgais Dainis
Stikuts t. 29158076, pieteikšanās draudzes mājas lapā (http://
goo.gl/forms/9Eyfh9ysAL)!
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
Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts uzņem audzēkņus
2015./2016. studiju gadā. www.rarzi.lv. Pieteikšanās studijām visās studiju programmās no 2016. gada 8. līdz 28. janvārim.
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Ar 18. janvāri mūsu draudzē iesāksies dievnama griestu restaurācijas un renovācijas darbi! Vissv. Sakramenta adorācija dienas laikā
būs apgrūtināta vai arī atsevišķos laikos nebūs iespējama. Atvainojamies par radītajām neērtībām!
Mārupes katoļu draudzes dievkalpojumi notiks Mārupes novada
Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads): 2016. gada 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.
Otrdien 19. janvārī pēc vakara Svētās Mises Marijas Magdalēnas
baznīcā, Svētās Ģimenes mājā (Klostera ielas 5/7) Kopiena "Chemin
Neuf" aicina uz Net for God filmas ”Vienotības brīnums ir jau sācies”
skatīšanos!
Šī filma stāsta par kristiešu vienotību. Filmas pirmajā daļā kopienas
Chemin Neuf dibinātājs tēvs Lorāns Fabrs mums sniedz piecas labās
vēstis, kas skar dialogu starp mūsu Baznīcām un tuvināšanos, kas
arvien vairāk notiek starp dažādajām kristīgajām konfesijām pasaulē.
Tad viņš izklāsta četrus etapus vienotības ceļā, lai uzklausītu Kristus
lūgšanu «lai viņi ir viens, lai pasaule ticētu».
Kristiešu vienotības procesā, ekumenisma centienos, centrālo vietu ieņem lūgšana. Turklāt tā ir ļoti spēcīgs līdzeklis. Šis fakts savukārt ir
vēlreiz apliecinājums tam, ka vienotība nav tikai cilvēcisko pūliņu rezultāts. Vispirms tā ir Dieva dāvana, un, lai ietu uz priekšu savstarpējās vienības ceļā, mums jāaug vienotībā ar Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.
Nevis mēs veidojam vienotību, bet to dara Dievs. Tāpēc būsim neatlaidīgi lūgšanā!
Apzināsimies, ka šajā ceļā mums vajadzīga Kunga palīdzība, jo bez
Viņa, vieni paši mēs neko nespējam.
Pāvests Benedikts XVI
Uzlūko mūs, savus kalpus, kas, žēlastības apspīdēti un brāļu mīlestības vadīti, nožēlojam savus grēkus pret Baznīcas vienību.
Pazemīgi mēs lūdzam Tavu un brāļu piedošanu un izlūdzamies patiesu vienotību visu to starpā, kas tic uz Tevi.
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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 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

