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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 24. janvārī Nr. 09 (221)

Dārgā draudze!
Šodienas liturģija mums atklāj Dieva Vārda spēku un piepildījumu
Kristus personā! Dieva Vārda sirds
un piepildījums ir pats Kristus.
Evaņģēlijs ir Kunga dzīves grāmata.
Tas ir rakstīts, lai taptu par mūsu
dzīves grāmatu. Tas nav rakstīts, lai
mēs to saprastu, bet lai tam tuvotos
kā slieksnim uz noslēpumu.
Tas nav rakstīts, lai mēs to lasītu,
bet lai uzņemtu sevī. Katrs no
Evaņģēlija vārdiem ir gars un dzīvība. Viegli un brīvi tie gaida vien
mūsu dvēseles izsalkumu pēc tā, lai
šie vārdi tajā ieplūstu. Būdami dzīvi,
tie paši ir kā šis raugs, kas pirmais
pārņems mūsu mīklu un liks tai sarūgt jaunai dzīvei.
Cilvēku grāmatu vārdus mēs varam
izprast, varam izsvērt. Evaņģēlija
vārdus nākas pieņemt un paciest.
Mēs uzņemam sevī grāmatu vārdus.
Bet Evaņģēlija vārdi paši mūs mīca
kā mīklu, mūs veido, uzņem mūs
sevī...
Kad turam Evaņģēliju rokās, domāsim par to, ka tajā mājo Dieva
Vārds, kurš vēlas iemiesoties mūsos,
kurš vēlas mūs pārņemt, lai, Viņa

sirdij saaugot ar mūsu sirdi un Viņa
garam savienojoties ar mūsu garu,
mēs iesāktu Viņa dzīvi jaunā vietā,
jaunā laikā, jaunā cilvēciskā sabiedrībā. Padziļināt Evaņģēliju šādā veidā — tas nozīmē atteikties no savas
dzīves un pieņemt likteni, kuram
nav citas formas, kā Kristus.
Svētajos Rakstos Baznīca pastāvīgi
rod sev uzturu un spēku (DV, 24),
jo tajos tā saņem ne tikai cilvēka
vārdus, bet gan to, kas īstenībā ir
Svētie Raksti, — Dieva Vārdu.
Lai Svēto Rakstu vārdi nepaliktu
tikai kā miruši burti, ir nepieciešams, lai Kristus, dzīvā Dieva mūžīgais Vārds, ar Svētā Gara starpniecību apgaismotu mūsu prātu — tā, lai
mēs saprastu Rakstus.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Sirsnīgi sveicam Radio Marija Latvijā mūsu draudzē!
Svētdienas dievkalpojums plkst. 10. 00 tiks translēts tiešraidē!
Klausīsimies Radio Marija Latvija 97. 3,
atbalstīsim un iesaistīsimies!

No 18. līdz 25. janvārim visā pasaulē norisināsies Lūgšanu nedēļa
par kristiešu vienotību. Lūgšanu nedēļas noslēgums 25. janvārī apustuļa
Pāvila atgriešanās svētkos!

Šodien, 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!
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
Ar 25. janvāri mūsu draudzē iesāksies dievnama griestu restaurācijas un renovācijas darbi! Vissv. Sakramenta adorācija dienas laikā būs
apgrūtināta vai arī atsevišķos laikos nebūs iespējam. 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!
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra Svētās Ģimenes Māja
25. - 29. janvāra nedēļas plānu!
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

Svētie Raksti ir evaņģelizācijas avots. Tāpēc mums nemitīgi jāpilnveidojas Vārda uzklausīšanā. Baznīca nevar evaņģelizēt, ja tā pati
neļauj nemitīgi evaņģelizēt sevi. Ir obligāti nepieciešams, lai Dieva
Vārds „aizvien vairāk kļūtu par jebkuras Baznīcas darbības sirdi”.
Dieva Vārds, ko klausāmies un svinam, sevišķi jau Euharistijā, iekšēji baro un stiprina kristiešus, dara tos spējīgus ar savu ikdienas dzīvi
patiesi liecināt par Evaņģēliju.
Pasludināts Vārds, dzīvs un iedarbīgs, sagatavo mūs Sakramenta saņemšanai, un Sakramentā šis Vārds sasniedz savu vislielāko iedarbību.
Svēto Rakstu studijām jābūt durvīm, kas atvērtas visiem ticīgajiem.
Būtiski ir, lai atklātais Vārds radikāli bagātinātu katehēzi un visus ticības tālāknodošanas pūliņus.
Evaņgelizācija prasa Dieva Vārda pārzināšanu, un tāpēc diecēzēm,
draudzēm un visām katoliskajām apvienībām ir jāgādā par nopietnām un neatlaidīgām Bībeles studijām un jāveicina Bībeles individuāla un kopīga lasīšana lūgšanu garā.
Vislabākā motivācija, lai izlemtu dalīties ar citiem Evaņģēlijā, ir –
kontemplēt to ar mīlestību, uzkavēties pie tā un lasīt to no sirds. Ja
tuvojamies tam šādā veidā, tā skaistums mūs pārsteidz, katru reizi
valdzina mūs no jauna. Tāpēc nekavējoties jāatgūst kontemplatīvs
gars, kas ļaus mums ik dienas apzināties, ka mums uzticēts šis dārgums, kas dara mūs cilvēciskākus un ved mūs uz jaunu dzīvi. Tas ir
pats labākais, ko varam nest citiem.
Pāvests Francisks
EVAŅĢĒLIJA PRIEKS
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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. Aivars Līcis, tālr.: 29104798, e-pasts: licis84@inbox.lv
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

