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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 3. aprīlī Nr. 15 (227)

Dārgā draudze!
2000. gada 30. aprīlī, māsas Faustīnes kanonizācijas dienā, pāvests Jānis Pāvils II pasludināja Lieldienu
otro svētdienu par Dieva žēlsirdības
svētkiem. Zīmīgi, ka tieši šajos svētkos Kungs aicināja pie sevis savu
kalpu, svēto pāvestu Jāni Pāvilu II.
Dievišķā žēlsirdība ir mīlestības otrs
nosaukums. Dievišķā žēlsirdība ir
mīlestība, kas visiem vēl labu un
piedod, kas cilvēku paceļ pāri tā vājumam un ved uz Dieva svētuma
dziļumiem. Dievišķā žēlsirdība ierobežo ļaunumu, saka pāvests.
Tieši Lieldienu laiks ir Dieva Žēlsirdības atklāsmes virsotne, kas ir spējīga attaisnot cilvēku un atjaunot
patiesību par pestījošo kārtību, kuru
Dievs jau no sākuma bija vēlējies
cilvēkā un caur cilvēku — visā pasaulē!
Krusta uzvara pār nāvi un Jēzus
augšāmcelšanās glābj pasauli un katru cilvēku no grēka. Dievišķās Žēlsirdības vēstījums ir ļoti konkrēts
dzīves plāns, jo tas ietver rīcību.
Viens no pašsaprotamākajiem, taču,
iespējams, visgrūtāk ikdienā īstenojamākajiem žēlsirdības darbiem ir

piedod tiem, kas mūs aizskāruši, kuri pret mums slikti izturējušies vai
kurus mēs uzskatām par ienaidniekiem.
“Reizēm šķiet tik grūti piedot! Tomēr piedošana ir instruments, kas
ielikts mūsu trauslajās rokās, lai sasniegtu sirds mieru. Ir nepieciešams
atlaist dusmas, niknumu, vardarbību
un atriebību, lai dzīvotu priekā.” (Misericordiae Vultus, 9)
Šodienas Evaņģēlijs mums atgādina
Jēzus dāvāto mieru: "Miers jums!"
Šis miers ienāk viņu sirdīs neskatoties uz aizslēgtajām durvīm, bažām
un raizēm… Šis miers izriet no parsonīgas pieredze, kuru piedzīvo
apustulis Toms! Uzticēsimies un uzticēsim Dievam viens otru ar apustuļa vārdiem: Mans Kungs un
mans Dievs! Sagatavoja pr. AK
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Draudzes informācija:
Sirsnīgi sveicam Kunga Žēlsirdības /Baltajā/ svētdienā!
Sveicam visus, kuriem šodien ir Pirmā svētā Komūnija un
Kristības sakraments! Sveicieni un svētība vecākiem,
ģimenēm, draudzes katehētei Marijai Kudiņai!

Šodien, 3. aprīlī svētās Mises izskaņā plkst. 10. 00 komponista
un mūsu draudzes kantorā Riharda Dubras skaņdarba (117.(118.)
psalma) Un Viņa žēlsirdība paliek mūžīgi…, pirmatskaņojums!
Sirsnīgi sveicam komponistu, mūziķus, kori un māksliniekus!
Šodien, 3. aprīlī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem!
Aicināti visi! Vada Žozefs Bastēns. Tikšanās vieta: trešajā stāvā, virs
Liepas zāles (Klostera 4)
Pēc tam (plkst. 15. 00) Māras zālē Alfas kursa izlaidums.
4. aprīlī Kunga Pasludināšanas svētki! Sv. Mises plkst. 7. 30,
10. 00 un 19. 00! Sv. Misē plkst. 19. 00 garīgās adopcijas solījumu salikšana. Sīkāks skaidrojums un adopcijas izvēle būs pirms Svētās
Mises.
7. aprīlī plkst. 18. 30 Laulāto kursa noslēgums, diplomu izsniegšana, pateicības un sadraudzības laiks!
9. aprīlī Rīgas Katoļu ģimnāzija un Rīgas Augstākai reliģijas
zinātņu institūts organizē konferenci “Kristīgā izglītība Latvijā”.
Konference notiks Svētās Terēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā,
Rīgā, O. Vācieša ielā 6. Plkst. 9. 00 Sv. Mise, konferences sākums
plkst. 10. 15.
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.

17. aprīlī Labā Gana svētdiena. Baznīcā tā tiek atzīmēta kā lūgšanu diena par aicinājumiem. Žēlsirdības gada ietvaros klosterļaužu, konsekrēto un kongregāciju tikšanās, svēto Durvju pagodināšana un sv. Mise Jēkaba katedrālē plkst. 18. 30. Vada arhibīskaps Z.
Stankevičs.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra Svētās Ģimenes
Māja nedēļas plānu!
Soc. darbiniece Rita Karpinska
tālr. 20000466
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

4.
aprīlī
11.0014.00 psiholoģijas zinātņu doktores Dianas Zandes lekcijā "Kā izprast
savu mazuli?".
20. aprīlī 11.00-13.00 Rīgas Jūgendstila centra apmeklējums. Lūgums
iepriekš pierakstīties pie sociālās darbinieces Ritas
pa tālruni: 20000466.
No 14. aprīļa 17.30 Romantiski un terapeitiski vakari sievietēm (5 nodarbības). Vada Ina Grasmane. Tālrunis: 27477166
25. aprīlī 10.00.-12.00. ekskursija uz Nacionālo bibliotēku. Lūgums iepriekš pierakstīties.
Ceturtdienās - 13.00-14.00 "Garīgās dzīves padziļināšanas kurss.” Vada Evija Anastasia Kariņa.
Ceturtdienās - 15.00 – 16.30 Dejas senioriem. Vada horeogrāfe Antra
Zūkere

Mūsu draudzes mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv,
magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
No 12. 04. līdz 22. 04. svētceļojums uz Svēto Zemi! Svētceļnieku grupu vadīs priesteris Aivars Līcis. Sīkāka informācija pie ziņojuma dēļa.

Dieva dāvātā piedošana ir Viņa žēlsirdības visspožākā zīme.
Dievs ir lielāks par mūsu grēku! To cilvēks piedzīvo lūgšanā, kas tiek
vērsta uz Dievu, jo tikai Viņš var cilvēku atbrīvot no grēka.
Lūgšanā atklājas cilvēka dziļākā vajadzība, proti, saņemt piedošanu,
tikt atbrīvotam no ļaunā un tā sekām, kas ir nāve. Šādu situāciju pazīst
katrs cilvēks un tieši tāpēc mums vajag paļauties uz Dieva žēlsirdību.
Mēs esam aicināti vienmēr paturēt prātā, ka Dievs ir lielāks par mūsu
grēku! Dievs ir lielāks par visiem grēkiem, ko mēs varam pieļaut. Atkārtosim to atkal un atkal! Dieva mīlestība ir okeāns, kurā varam iegremdēties, nebaidoties noslīkt. Dievs, mums piedodot, dod mums
pārliecību, ka nekad mūs nepamet. Lai ko mēs sev arī pārmestu, Viņš
ir joprojām un būs lielāks par visu, jo Dievs ir lielāks nekā mūsu grēks.
Pāvests Francisks
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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

