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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 31. janvārī Nr. 10 (222)

Dārgā draudze!
Šodienas liturģija mums turpina atklāt Dieva Vārda spēku Jēzus
pirmajā publiskajā sludināšanā Nācaretes sinagogā.
Pagājušajā svētdienā mēs iesākām
pārdomāt kā Jēzus piepilda Isaja
grāmatas pravietojumu, šodien, Jēzus atsauce uz diviem vecās derības
notikumiem liek cilvēkiem pietrūkties no vietām, aizvest viņu uz pilsētas kalna krauju un vēlēties nogrūst
bezdibenī Jēzu.
Jau pašā pirmajā Jēzus kalpošanā
tiek priekšvēstīta misija nejūdiem.
Cilvēki kļūst dusmu pilni, jo Jēzus
nav tāds Mesija, kādu vēlas viņi.
Dieva uzticībai un žēlsirdībai nav
robežu!
Ja mēs esam neuzticīgi, Dievs tik
un tā paliek uzticīgs. Viņš mūs vienmēr sargā un ir pār mums nomodā.
121. psalmā lasām: „Viņš neļaus tavai kājai slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž! Redzi, Izraēla sargs nesnauž
un neguļ. Kungs lai tevi pasargā no
visa ļauna, Viņš lai pasargā tavu
dvēseli. Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika un mūžīgi” (Ps 121,3-4.7-8).

Šajā Dieva žēlsirdības gadā mēs
vienmēr varam būt droši par Dieva
uzticību.
Šajā jubilejas gadā esam aicināti pilnībā Viņam uzticēties, lai piedzīvotu
prieku par to, ka Dievs mūs bezgalīgi mīl.
Jubilejas gads ir žēlastības un garīgās atjaunotnes laiks. Tā laikā mums
jāatver sava sirds un jāpieņem Dieva
dāvanas, kas ir: atgriešanās, grēku
piedošana, gara atjaunotne, mīlestība un miers. Šīs dāvanas ir Viņa žēlsirdības brīnumi.
Saņēmuši Dieva žēlsirdību, arī mēs
esam aicināti būt žēlsirdīgi pret saviem līdzcilvēkiem.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Šodien, 31. janvārī plkst. 15. 00 Alfas kursa pirmā lekcija
‘Kas ir Jēzus?’ (Māras zāle). Kontaktinformācija Anita 26554125,
lekciju vada beļģu misionārs Žozefs Bastēns. Aicināti visi!
2. februāris – Kunga Prezentācijas svētki jeb Sveču diena, sv.
Mises mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00. Dievkalpojumu
laikā tiks svētītas sveces! Baznīcā noslēdzās konsekrētajiem, Dievam veltītajiem, klosterļaudīm veltītais gads!
3. februārī, sv. Blazijs, tiks dota svētība pret kakla slimībām. 5.
februārī, sv. Agate, tiek svētīta maize un ūdens.
4. februārī, plkst. 18. 00 Laulāto Alfas kursa otrā 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.

9. februārī omulīgs pirms gavēņa vakars Svētās Ģimenes Mājā.
Tradicionālo "treknās otrdienas" pankūku ēšanu šogad papildina
Grāmatu svētki - KALA Raksti iepazīstinās ar izdevniecības jaunāko veikumu, lai ikviens varētu izvēlēties savu grāmatu Gavēņa laikam. Vakara sākums ap pl. 20 (pēc Svētās Mises).
10. februāris Lielā gavēņa sākums! Pelnu trešdienas dievkalpojumi 7. 30, 10. 00 un 19. 00, stingrs gavēnis!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Laulāto Tikšanās apvienība 2016.gada sākumā organizē vairākas nedēļas nogales rekolekcijas laulātajiem pāriem. Pārus, kas vēl
nav bijuši LT rīkotajās nedēļas nogalēs, aicinām uz pamata rekolekcijām: - no 5. līdz 7.februārim - Bruknas muižā; - no 12. līdz
14.februārim – tuvāk Rīgai - Dzintaru rekolekciju namā; - no 4. līdz
6.martam - Siguldā.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra Svētās Ģimenes Māja
01. - 05. februārī nedēļas plānu!
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!
Romantiski un
kristīgi terapeitiski vakari sievietei
Vecrīgā, Klostera ielā 5 un 7, Svētās Ģimenes Mājā.
Plānoti 5 vakari, kas notiks otrdienās, sākot no 2. februāra, plkst. 17:30
līdz 21:00. Vakara programmā: Pielūgsme, lekcija, kristīgi meditatīvas
pārdomas, terapeitiski vingrinājumi, kas palīdz dziļāk iepazīt sevi, dalīšanās grupā, aizlūgšanas.
Tēmas: Sievietes patiesā būtība, sievišķības ievainojumi un sievietes
seksualitāte, piedošana – sievietes dzīves pārbaudījums un izaicinājums, sievietes unikālā, vienreizējā un neatkārtojamā aicinājuma daļa
un talanti, jaunas sievišķības piedzimšana. Programmu vada: kristīgā
psiholoģe Ina Grasmane. Dalības maksa: 20 EUR par vakaru. Cenā iekļauta kafija, tēja un uzkodas. Pieteikšanās: http://milestibasmaja.lv/
terapeitiski-vakari-sievietei/
Četrdesmit dienas pēc Jēzus piedzimšanas mēs liturģiskajā kalendārā atrodam Kunga Prezentācijas svētkus, kas ir arī Marijas šķīstīšanās svētki.
Saskaņā ar Mozus likumu, skaitlim „četrdesmit“ ir svarīga nozīme Pestītāja dzīvē.
Pēc dzemdībām māte tika uzskatīta par nešķīstu un nedrīkstēja ieiet Jeruzalemes templī.
Ja bērns bija puisēns, tad viņai bija jāupurē divi baloži, un pēc tam
viņa atkal skaitījās šķīsta. Pirmoreiz ieejot templī, jaunā māte veltīja Dievam savu pirmdzimto, tādējādi atzīstot Visuvarenajam ekskluzīvas īpašuma tiesības pār viņu; bet viņa varēja izpirkt bērnu, samaksājot attiecīgu izpirkuma maksu.
Jēzus un Marija ar pazemību pakļāvās šiem likuma noteikumiem, kas
viņiem nebija piemērojami. Tā kā šajos svētkos tiek iesvētītas un dievkalpojuma laikā iedegtas sveces, tautā tie ieguva „Sveču dienas“ no-

Magdalēnas vēstis

2016. gada 31. janvārī Nr. 10 (222)

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:
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

