Magdalēnas vēstis

2016. gada 14. februārī Nr. 12 (224)

Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 14. februārī Nr. 12 (224)

Dārgā draudze!
Katru gadu mums tiek dots Gavēņa
laiks kā laba iespēja intensīvākai lūgšanai un gandarīšanai, lai atvērtu
sirdis un paļāvībā pieņemtu dievišķo gribu.
Gavēņa laiks ir garīgais ceļojums,
kas mūs sagatavo izdzīvot Kristus
nāves un augšāmcelšanās lielo noslēpumu.
Viena no senākajām darbības vārda
‘gavēt’ nozīmēm ir ‘izturēties ar
godbijību, ar cieņu, būt labvēlīgam,
godbijīgi klusēt, pamanīt, ievērot,
respektēt’.
Tādēļ gavēnis ir kā kāpnes, kuras
ved prātu Debesīs, gavēnis ir kā
spārni, kuri dvēseli nes pie Dieva,
Dieva gudrības un augstākās sapratnes. Jau no pirmajām Svēto Rakstu
grāmatām redzam ka cilvēki ir izmantojuši gavēni kā iedarbīgu līdzeklī gan savstarpējās, gan attiecības ar Dievu. Mozus, pirms vērsties
pie Dieva, un saņem no Viņa baušļus, sagatavoja savu dvēseli ar gavēni (Izc 34). Tā rīkojās arī pravietis
Elija, kas gavē gavē četrdesmit dienas, pirms sasniegt Horeba kalnu
un satiktos ar Dievu

Šodienas Evaņģēlijs runā par kādu
laika sprīdi, kuru Jēzus pavadīja tuksneša vientulībā tūlīt pēc tam, kad
Jānis Viņu nokristīja: "Gars aizveda
Jēzu tuksnesī" ( Mk 1, 12), un Viņš
paliek tur četrdesmit dienas bez ēšanas.
Sātans Viņu kārdina trīs reizes,
meklēdams, kā varētu izjaukt Viņa Dēla - attiecības ar Tēvu. Jēzus atvaira šos uzbrukumus, kuros atkārtojas Ādama kārdināšana paradīzes
dārzā un Izraēļa kārdināšana tuksnesī; un velns "atkāpās no Viņa
līdz laikam" ( Lk 4, 13).
Jēzus ir Jaunais Ādams, kurš palicis
uzticīgs tur, kur pirmais kritis kārdināšanā. Kristus sevi atklāj kā uzticīgo Dieva Kalpu, kurš ir pilnīgi paklausīgs dievišķajai gribai. Šādi Jēzus ir uzvarējis velnu un dāvā mums
paraugu kā palikt Tēva mīlestībā.
Svētīgu Gavēņa laiku!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Šodien, 14. februārī plkst. 14. 00 Katehēze pieaugušajiem
(Liepas zāle, otrajā stāvā, Klostera 4)
plkst. 15. 00 Alfas kursa trešā lekcija ‘Kāpēc Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?’ (Māras zāle). Kontaktinformācija Anita
26554125, lekciju vada beļģu misionārs Žozefs Bastēns. Aicināti visi!
Šodien, 14. 02 vakara sv. Misi plkst. 18. 00 vadīs priesteris Jan
Bielecki (Ukraina), priesteris būs mūsu draudzē arī 15. 02!
Otrdien 16. februārī pēc vakara Svētās Mises Marijas
Magdalēnas baznīcā, Svētās Ģimenes mājā (Klostera ielas 5/7)
Kopiena "Chemin Neuf" aicina uz Net for God filmas ”Amazones
lietus meži” skatīšanos: Brazīlijā, Amazones lietus mežos kāda reliģiska māsa Dorotija Stang veltīja savu dzīvi, aizstāvot visnabadzīgākos iedzīvotāju slāņus un aicinot uz cieņu pret radību. Viņa mirst
2005.gada 12.februārī 73 gadu vecumā, nogalināta no slepkavu rokas, kurus bija noalgojuši lielo zemju īpašnieki, par kuru pārkāpumiem viņa bija ziņojusi.
19. februārī, piektdien, plkst. 17. 45 Gavēņa laika draudzes
Krustaceļš! (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 4. līdz 6.martam Siguldā.
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!

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

draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja
15. - 21. februārī nedēļas plānu!
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

16.02. plkst. 13:00 - 15:00
Dienas centra 1.stāva zālē Senioru klubiņa ietvaros tikšanās
ar LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieci Inesi
Runci. "Bēgļu krīze Eiropā.
Aculiecinieka pārdomas."
18.02. plkst. 11:00 Profesores Ināras Loginas lekcija
"Sāpes! Ko darīt?!".
19.02. plkst. 18:00 Seminārs “Laulāto seksualitāte” dāvana un izaicinājums” ir paredzēts pieaugušiem, kuri vēlas izdzīvot seksualitāti saskaņā ar kristīgām vērtībām.
Semināru vadīs žurnālists, topošais psihologs un psihoterapeits Marks Jermaks.Maksa par semināru 15 EUR. Pieteikšanās un precīzāka informācija pa tālruni: 29191860 (Marks),
e-pasts:marks@augliba.lv
Alfas nedēļas nogales programma 19. 02-21. 02
Piektdien 19.februārī
18.40 Vesperes / 19.00 Sv.Mise
20.00 Pēc Sv.Mises ievads Alfas nedēļas nogalē (pulcējamies ar nelieliem groziņiem)
Sestdien 20. februārī
9. 30 I Lekcija: Kas ir Sv. Gars? Pārtraukums/kafija, tēja un saldumi 11. 00 II Lekcija: Ko dara Sv. Gars? / Diskusijas mazajās grupās
13. 00 Pusdienas / Iepazīšanās ar dievnamu/Ģimenes māju/
draudzes talka / 16. 30 III Lekcija: Kā es varu tapt piepildīts ar Sv.
Garu? /Sadraudzības un pateicības laiks Māras zālē
19. 00 Sv. Mise / Pēc Sv. Mises Lūgšanas/Adorācija/ Klusums
Svētdien 21. februārī
9.00 Katehēze / tikšanās ar priesteri
10.00 Sv. Mise / 11.30 IV Lekcija (pulcējamies ar nelieliem groziņiem) / Pārtraukums/kafija, tēja un līdzatnestie cienasti.
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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:
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

