Magdalēnas vēstis

2016. gada 21. februārī Nr. 13 (225)

Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 21. februārī Nr. 13 (225)

Dārgā draudze!
Turpinot Gavēņa laika iesākto ceļu
šodien mēs esam aicināti kopā ar Jēzu kāpt Apskaidrošanas kalnā.
Kungs Jēzus Kristus ņēma sev līdzi
Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzkāpa
kalnā, lai tiem parādītu savas dievišķības godību un palīdzētu tiem saprast, ka Viņš ir Izraēļa Atpestītājs,
kā pravieši sludinājuši. Kungs vēlējās arī mācekļus brīdināt, lai tos nepārņemtu šausmas, redzot Viņa labprātīgi nestās ciešanas, ko Viņš cilvēka dabā pieņēma mūsu dēļ.
Mācekļi pazina Jēzu kā cilvēku, bet
vēl neapzinājās, ka Viņš ir Dievs.
Tie pazina Viņu kā Marijas dēlu un
kā vīru, kas kopā ar tiem uzturas šajā pasaulē, bet uz kalna Jēzus mācekļiem atklājas kā Dieva Dēls un
pats Dievs.
Tie bija redzējuši Jēzu ēdam un dzeram, strādājam un atpūšamies, iemiegam un guļam, un vaiga sviedros panesam darba grūtības; tie pazina to visu, kas, šķiet, nesaskanēja
ar Viņa dievišķo dabu un bija piederīgs vienīgi cilvēciskumam. Tieši tāpēc Jēzus mācekļus uzveda kalnā,
lai tur Tēvs Viņu nosauktu par savu

Dēlu un parādītu tiem, ka Jēzus patiešām ir Dieva Dēls un pats Dievs.
Viņš uzveda mācekļus kalnā un atklāja tiem savu godību, pirms tiem
nāksies redzēt Viņa ciešanas; Viņš
atklāja savu varenību, pirms tie redzēs Viņa nāvi; Viņš ļāva tiem skatīt
savu slavu pirms izsmiekla un godu
pirms zaimiem.
Lai tad, kad Viņu apcietinās un
krustā piekals, mācekļi zinātu, ka tas
nenotiek Kunga vājuma dēļ, bet tādēļ, ka Viņš pats to ir labprātīgi izvēlējies pasaules atpestīšanai.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:
Sirsnīgi sveicam Alfas kursa nedēļas nogales dalībniekus!

Šodien, 21. februārī plkst. 11. 30 Svētās Ģimenes Mājā misionāra Jāzepa Bastēna lekcija. Aicināti visi! Pēc tam Alfas kursa nedēļas
nogales noslēgums. Nākošā Alfas nodarbība 28. 02 plkst. 15. 00!
Plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem (Māras zāle).
26. 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): 28. februārī plkst. 11:00, kurus svinēs priesteris
Imants Medveckis. Visi laipni aicināti!
Aicinām Jūs 26.-27. februārī uz rekolekcijām „Žēlastībā stiprināts” Sv. Gregora kristīgās misijas centrā Saldū!
Rekolekcijas vadīs Žozefs Bastēns. Dalības maksa - 20 eiro. Bet ja
dalības maksa ir vienīgais šķērslis Jūsu klātbūtnei, lūdzu, ziņojiet
par to organizatoriem! Pieteikšanās pa tālr. 20216655
vai skola@gregors.lv. Vairāk informācijas - www.gregors.lv.
Svētā Jāzepa vīru kalpošanas grupa organizē konferenci
“Vīrs – karavīrs” 27. februārī: 9:00 Svētā Mise Rīgas Kristus Karaļa
draudzē (Meža prospektā 86) 10:30 konference Rīgas 28. vidusskolā
((Sliežu ielā 23) Konferences īpašais viesis Mieczyslaw Guzewicz
(Polijas bīskapu konferences ģimenes padomes konsultants).

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
22. - 26. februārī nedēļas plānu!
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

Otrdien, 23.02. plkst.
13:00 Dienas centrā ar pārdomām par gavēni dalīsies kardināls Jānis Pujats. Aicināti visi!

Gavēņa laika pārdomas
Deviņi veidi, kā pārvarēt kārdinājumu:
1. Izvairies vai bēdz no tā. Dažkārt piesardzība ir labāka nekā varonība.
2. Pakļauj savas domas Dievam. Viņš zina labāk nekā mēs, kas ir
labs.
3. Pārvari savu egoismu. Patiesa mīlestība sevī neietver egoismu,
tāpēc, ja tu mīli Jēzu, tu nepiederi sev.
4. Gaidi kārdinājumu un esi tam gatavs. Mums ir jāgatavojas garīgai cīņai.
5. Atgādini sev grēka sekas.
6. Paturi prātā Dieva Vārdu. Ir ļoti gudri piepildīt savu prātu ar domām par Dievu.
7. Attīstīt Dieva klātbūtnes sajūtu. Ne tikai Viņā klausīties, bet arī
paklausīt.
8. Bieža grēksūdze mūs dziedina, un mēs atgūstam garīgo veselību.
9. Atbildība palīdz mums izvairīties no grēka. Kad rīkojamies atbildīgi gan Dieva, gan cilvēku priekšā, vieglāk spējam pārvarēt kārdinājumu.
Pārveidotais Kristu, lai mana lūgšana šodien nonāk pie Tevis,
uzklausi to, piepildi to, es Tevi lūdzu.
Ja, ceļā esot, bailes un šaubas ienāks manī, tad atklāj man savu
vaigu, tieši no Dieva nākušā cilvēka vaigu, gaismas klēpī mājojošās
gaismas vaigu, dzīvā Dieva attēlu.
Ja, dzīves ceļā esot, skumjas un gurdums gulsies pār mani,
ja nepratīšu izvēlēties, ja ticība būs vāja, tad ļauj man ieraudzīt Tavu pārveidoto miesu, uz krusta izmocīto, Dieva rokās veidoto cilvēka miesu, Dieva, nāves uzvarētāja, attēlu.
Žans Īvs Garno
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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

