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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 7. februārī Nr. 11 (223)

Dārgā draudze!
Šīsdienas Evaņģēlija fragments
mums stāsta par Kunga pirmo tikšanām ar saviem mācekļiem, tieši ar
Pēteri.
Pēterim vēl grūti uzticēties Mācītājam. Kungs dotajā brīdī runa par to,
ko Pēteris pats profesionāli saprot.
Viņš zina, ja veselu nakts viņiem
nesanāca neko noķert, tas nozīmē
dotajā brīdī kā dziļumā zivju nav.
Bet viņš tic Kristus vārdam un iemet tīklus.
Un mācekļi kļūst par Kunga Jēzu
dievišķo varas lieciniekiem, viņi apzinās, ka ir grēcinieki, bet Jēzus viņus aicina sekot Sev, un ar šo brīdī
galiliešu zvejnieki kļūst par Baznīcas
sākumu.
Spēja atzīt sevi par grēciniekiem atver mūsu sirdi Jēzum, saka pāvests
Francisks. Komentējot šo Evaņģēlija fragmentu, viņš pievēršas ticības
tēmai.
Pēteris apliecināja, ka Jēzus ir Mesija, un reizē atzina, ka pats ir grēcinieks. Ja mēs nespējam atzīt sevi par
grēciniekiem, tad mēs nespējam arī
apliecināt, ka Jēzus ir Kristus.

Šī spēja pateikt, ka esam grēcinieki,
atver mūs izbrīnam, ko izraisa tikšanās ar Jēzu Kristu.
Lai mēs piedzīvotu īstu satikšanos
ar Jēzu, vajadzīgs divkāršs apliecinājums: „Tu esi Dieva Dēls un es
esmu grēcinieks”.
Vēlāk Pēteris aizmirsīs izbrīnu, kura
avots bija tikšanās ar Jēzu, un noliegs savu Kungu.
Tomēr, būdams pazemīgs, viņš ļaus,
lai Kungs viņu atkal satiek.
Lai Dievs mums dod žēlastību, ka
mēs spētu apliecināt: ‘Es ticu, ka Tu
esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls. Un es
esmu grēcinieks’.
Svētīgu Gavēņa laiku!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Šodien, 7. februārī plkst. 11.00 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē lektora un akolīta svētības saņems RGS audzēkņi un lektora svētības saņems pastāvīgā (precētā) diakona kandidāti. Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes locekļus (Daini un Normundu), kuri saņem
šīs svētības!
Šodien, 7. februārī plkst. 15. 00 Alfas kursa otrā lekcija ‘Kāpēc
Jēzu mira?’ (Māras zāle). Kontaktinformācija Anita 26554125, lekciju vada beļģu misionārs Žozefs Bastēns. Aicināti visi!
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. Iespēja iegādāties jauno Katoliskās baznīcas KOMPENDIJU
un citas izdevniecības ‘Kala Raksti’ grāmatas! Grāmatu atvēršanas
un lasīšanas svētki!
Vakara sākums ap pl. 20. 00 (pēc Svētās Mises).
10. februārī – Pelnu diena, Gavēņa laika sākums. Sv. Mises mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00. Stingrs gavēnis un atturība
no gaļas ēdieniem! Sv. Mises laikā—Pelnu kaisīšanas rits!
11. februārī, Lurdas Dievmātes piemiņas diena un Vispasaules
slimnieku diena, Sv. Mises plkst. 7. 30 un 19. 00, svētība un slimnieku sakramenta saņemšanas diena!
12. februārī, piektdien, plkst. 17. 45 Gavēņa laika draudzes
Krustaceļš! Apdomāsim pāvesta 2015 gada Lielās piektdienas apceres no Kolizeja - Romā. (Draudzes Krustaceļš Gavēņa laikā būs katru piektdienu).
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 pieejamas arī nodarbības ceturtdienās 17:3019:30, Rīgas katoļu ģimnāzijas telpās, O. Vācieša ielā 6. Nodarbības vada Ilze Terēze Gulbe (29447445) Ja vēlaties pievienoties, lūdzu, iepriekš
piesakieties.

Laulāto Tikšanās apvienība organizē nedēļas nogales rekolekcijas laulātajiem pāriem. Pamata rekolekcijas: no 12. līdz 14. februārim Dzintaru rekolekciju namā; - no 4. līdz 6.martam - Siguldā.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja
08. - 14. februārī nedēļas plānu!
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

Mūsu draudzes mājas lapa:
www.magdalenasdraudze.lv,
magdalenasbaznica.lv

draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Mārupes katoļu draudzes dievkalpojumi notiks Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads): 14.un 28. februārī plkst. 11:00, kurus svinēs
priesteris Imants Medveckis. Visi laipni aicināti!
15.02.2016.- 21.02.2016 Svētceļojums uz Romu. Grupu vadīs Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, sīkāka informācija:
www.shalomisrael.lv
Šī Jubilejas gada Lielais gavēnis mums visiem ir lieliska iespēja beidzot sakārtot savu dzīvi ar Dieva Vārda klausīšanos un žēlsirdības darbiem.
Ja ar miesas žēlsirdības darbiem savos brāļos un māsās, kurus
nepieciešams paēdināt, apģērbt, kuriem vajag dot pajumti un kurus jāuzņem, mēs pieskaramies Kristus miesai, tad garīgie žēlsirdības darbi – padoma došana, pamācīšana, piedošana, aizrādīšana,
lūgšana – tiešākā veidā skar mūsu kā grēcinieku stāvokli. Tāpēc
miesas darbus un garīgos darbus nekad nedrīkst šķirt.
Patiešām, tieši saskaroties ar Krustā sistā Jēzus miesu visnabadzīgākajos, grēcinieks kā dāvanu var saņemt apziņu, ka viņš pats ir
nekas cits kā nabaga lūdzējs. Pateicoties šim ceļam,
“augstprātīgajiem”, “varenajiem” un “bagātajiem”, par kuriem runā Magnificat, ir iespēja atzīt, ka arī viņus nepelnīti mīl Kristus,
kurš arī par viņiem tika piesists krustā, nomira un augšāmcēlās. Šī
mīlestība ir vienīgā atbilde slāpēm pēc laimes un bezgalīgās mīlestības, ko cilvēks maldīgi domā remdēt ar zināšanu, varas un bagātību dieviem. Nepieļausim, ka šis Lielā gavēņa laiks, kas ir labvēlīgs atgriešanās laiks, paietu tukšā! Mēs to lūdzam ar Vissvētākās
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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. 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

