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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 28. februārī Nr. 14 (226)

Dārgā draudze! Ieklausīsimies pāvesta Franciska Gavēņa laika vēstījuma pamudinājumā.
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 Jaunavas Marijas mātišķo aizbildniecību.
Viņa bija pirmā, kura dievišķās žēlsirdības priekšā, ko tā par velti saņēma, saskatīja savu niecīgumu
(sal. Lk 1,48), atzīstot sevi par pazemīgo Kunga kalponi (sal. Lk 1,38).
Pāvests Francisks
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Draudzes informācija:

Šodien, 28. februārī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem!
Aicināti visi! Pēc tam (plkst. 15. 00) Alfas kurss. Vada Žozefs Bastēns. Nākošā nodarbība 6. martā.
5. martā, 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.

2016. gads Latvijā ir Dieva iezīmēts kā tuvākmīlestības, sadraudzības un evaņģelizācijas laiks, jo Rīga ir saņēmusi īpašu
dāvanu - būt par galamērķi aptuveni 15 000 jauniešu no visas Eiropas, kuri kā svētceļnieki ieradīsies uz 39. Tezē Eiropas jauniešu tikšanos, kas norisināsies no šī gada 28. decembra līdz 2017.
gada 1. janvārim.
Šis lielais pagodinājums ir vēl nebijusi iespēja visiem, kuri mīl
Kristu - kopā būt, strādāt, lūgt, aicināt, iesaistīt, uzņemt. Būt
par mājām, par vietu, kur viens otram un visiem, kas ieradīsies,
palīdzēt satikt dzīvo Dievu. Šajā gatavošanās laikā ikviens no
mums ir aicināts iesaistīties un pielikt savas pūles, lai šie svētki
izdotos neaizmirstami.
Tāpēc Tezē kopienas un Rīgas organizatoru komandas vārdā aicinām ikvienu uz pirmo lielāko satikšanos 300 dienas līdz Tezē
Eiropas jauniešu tikšanās Rīgā sākumam 2. martā plkst. 18.30
Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā (Lutera zālē, pagrabstāvā)!
Programmā: Tezē lūgšana, Tikšanās ar Tezē brāļiem Wojtek un
Emmanuel, Informācija par gatavošanos,
Kā draudzei iesaistīties? Kā būt viesģimenei?
Kā iesaistīties brīvprātīgo kalpošanā?
Aicināti visi interesenti!
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra Svētās Ģimenes
Māja nedēļas plānu!
Soc. darbiniece Rita Karpinska
tālr. 20000466
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

03.03.2016. Plkst. 13.00 Māksliniece Diāna Dimza-Dimme stāstīs par Latvijas Nacionālās mākslas muzeja kolekcijām un iespējam vairāk iepazīties ar mākslas
mantojumu Rīgas muzejos
16.03.2016. Plkst. 12.00 Filmas “Māsa Anna” atkārtota demonstrācija. Stāsts par cisterciešu klostera māsu, kura dzīvoja svētās Marija Magdalēnas klosterī.
18.03.2016. Plkst. 15.00 Producentes Natālijas Kandudinas dokumentālas filmas “Ezers” prezentācija
31.03.2016. Plkst. 11.00 Neiroloģes profesores Ināras Loginas lekcija “Muguras sāpes”
Aicinām iesaistīties Dienas centra aktivitātēs, kā arī priecāsimies
par Jūsu idejām un kopīgi pavadīto laiku, lai mūsu ikdiena kļūtu
gaišāka!

Klusās nedēļas dievkalpojumu kārtība mūsu draudzē

24. 03. Kunga Pēdējo vakariņu dievkalpojums. Sv. Mise plkst. 19. 00
25. 03. Kunga Ciešanu dievkalpojums plkst. 15. 00
26. 03. Lieldienu vigīlijas dievkalpojums plkst. 18. 00
27. 03. Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojumi (svētdiena)
plkst. 08. 00 /procesija/, 10. 00 un 18. 00. Plkst. 20. 00 baroka orķestra garīgās mūzikas koncerts.
28. 03. Sv. Mises plkst. 08. 00, 10. 00, 17. 00 (itāļu val.) un 18. 00
20. 03 Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā plkst. 11. 30 Pergolesi
‘Stabat Mater ‘ koncerts. Izpilda Vecumnieku novada jaunišu koris
‘Via Stella’ un Vecumienku novada bērnu kora ‘Via Stella’ vecākā
grupa. Dieriģente Liene Batņa.

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

draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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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

