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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 1. maijā Nr. 19 (231)

Dārgā draudze!
Sv. Jānis no Krusta saka: Cik liels ir
mīlestības spēks un iespaids, tā apbur un sasaista pašu Dievu! Laimīga
ir dvēsele, kas mīl, jo viņa ir sagūstījusi savu Dievu kā cietumā un darījusi gatavu visam, ko tā vēlas. Tāda
ir Dieva daba, ka, ja dvēsele tuvojas
ar mīlestību un no īstās puses, tā panāk, ka Viņš dara, ko tā vēlas.
Darīt visu mīlestībā, un viss kļūs
dievišķs. Mīlēt, lai izpirktu vainas;
mīlēt, lai saņemtu; mīlēt, lai paciestu; mīlēt, lai pažēlotu; mīlēt, lai saprastu; mīlēt, lai dotu; mīlēt, lai aizmirstu sevi; mīlēt, lai piedotu; mīlēt,
lai mīlētu; mīlēt, lai dziedinātu; mīlēt, lai atdzimtu.
Katra manas dzīves diena, Kungs, ir
Tava diena: Tavas žēlsirdības diena,
Tavas mīlestības diena. Tāpēc, māci
man, Kungs, izdzīvot katru manu
dienu, bet pieņemt to kā Tavējo.
Bet kādā gan veidā manas cilvēciskās dienas var kļūt Tavējās? Tu vienīgais, Kungs, vari man dāvāt šo
veidu. Ne bailes, ne dvēseles spēks,
pat ne nāve man nepalīdzēs nepazaudēt sevi šīs pasaules lietās: tikai
Tava mīlestība mani atbrīvos.

Tava Mīlestība, vienīgais visu lietu
mērķis, Tava mīlestība, kas ir pietiekama, kas var piepildīt visus mūsu
sapņus...
Mīlot Tevi, es atrodu visu, ko biju
pazaudējis. Viss kļūst par slavas
dziesmu un pateicību Tev, nebeidzamā Majestāte. Visu sašķelto Tava
mīlestība virza uz vienību, visu izkaisīto saliedē Tevī, visam, kas kļuvis ārišķīgs, tā māca meklēt būtību.
Lai Kungs mums palīdz un māca
mīlēt!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:

Maija mēnesis—Vissvētākās Jaunavas Marijas
godināšanas laiks!
Šodien 1. maijā pēc sv. Mises misionāra Žozefa Bastēna lekcija:
Gatavošanās Sv. Gara atnākšanas svētkiem. Iestiprināšanas sakraments. Lekcija notiks tūlīt pēc sv. Mises baznīcā! Katehēze plkst. 14.
00 nenotiks. Nākošā katehēzes nodarbība 8. maijā (svētdien) plkst.
14. 00 Māras zālē. Tēma: Sakramentu nozīme ticības dzīvē!
Šodien 1. maijā pēc vakara sv. Mises plkst. 18. 00 Vīru koris Bel
Chorus (Norvēģija) un Fortius, Balta garīgās mūzikas koncerts!
5. maijā, ceturtdien Kunga Debeskāpšanas svētki! Dievkalpojumi mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00. Šajā dienā tiek vākti
ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai.
5. maijā plkst. 18. 30 Laulāto kursa trešā nodarbība! (29158076
Dainis) Vieta: Sv. Ģimenes Māja!
6. maijā plkst. 18. 00 (kā katru mēneša pirmo piektdienu) Tezē
lūgšanas. Pēc sv. Mises sadraudzības laiks un Nomoda nakts!
6. maijā Baznīcā uzsāk novenu Dieva Svētā Gara godam!
7. maijā plkst. 10. 00 mūsu draudzē TALKA

Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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 69+gadiem pieejamas arī nodarbības ceturtdienās 17:30-19:30, Rīgas
katoļu ģimnāzijas telpās, O. Vācieša ielā 6. Nodarbības vada Ilze
Terēze Gulbe (29447445) Ja vēlaties pievienoties, lūdzu, iepriekš piesakieties.
Sekojot pāvesta Franciska pamudinājumam 24. aprīļa svētdienas kolekte tika veltīta Ukrainai. Ziedojumā tika savākti un pārskaitīti: 1500 eiro! Paldies par atbalstu, iesaistīšanos un palīdzību!
21. maijā pl. 11 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē par diakonu tiks ordinēts Rīgas Garīgā semināra 5. kursa seminārists Valters Vārpsalietis.
4. jūnijā pl. 11 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē par priesteri tiks ordinēts diakons Elvis Rudovičs, kas studē Elkas Garīgajā seminārā
(Polijā).
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja
nedēļas plānu!
Soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!
3.maijā plkst. 13.00 Senioru klubiņā lekcija:
"Kā saglabāt garīgo veselību cienījamos gados". Viesos veselības centra "Vivendi" psihiatre dr. Marina Veģere.
Līdz 6.maijam
Bezmaksas konsultācijas ar speciālisti bērnu audzināšanas un attīstības jautājumos Vinetu Preisu.
Pieteikties konsultācijām, zvanot pa tālruni 29448456
Pirmdienās, plkst. 10.00-11.00 Vingrošana kopā ar fizioterapeiti Ilzi.
Ceturtdienās, plkst. 15.00 – 16.30 Dejas senioriem. Vada horeogrāfe
Antra Zūkere.
Kā ik gadus, 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, valsts svētku ietvaros notiek ekumēnisks dievkalpojums, kurā pulcējas dažādu konfesiju garīdznieki, lai aizlūgtu par valsti un tautu. Šogad svētku dievkalpojums notiks sv. Jēkaba katedrālē.
Dievkalpojumu tiešraidē translē Latvijas valsts televīzija, sākums
plkst.9:00. Aicinām Jūs piedalīties valsts svētku dievkalpojumā, lai kopīgi lūgtos par mūsu valsti, tās labklājību un mieru, par visiem mūsu
brāļiem un māsām.

15. maijā sv. Jēkaba katedrālē plkst. 18. 00 arhibīskaps dāvās
Iestiprināšanas sakramentu. Kandidātiem lūgums pieteikties pie
draudzes priesteriem.
Lai kristieši ir gaismas cilvēki! Nē divkāršai dzīvei! Ja tu saki,
ka esi vienotībā ar Kristu, tad staigā gaismas ceļus! Divkāršai dzīvei nē! Tai gan nē! Meli, kurus esam tik ļoti pieraduši dzirdēt, pamudina arī mūs tajos iekrist, vai ne? Teikt vienu, bet darīt citu...
Vienmēr pastāv kārdinājums. Mēs zinām, no kurienes nāk meli.
Svētajos Rakstos Jēzus par „melu tēvu” sauc velnu.
Dari gaismas darbus, nesaki vienu, ja dari citu, nedzīvo divkāršu
dzīvi.
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.)
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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: liicis84@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 (draudzes ērģelniece)
 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

