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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 8. maijā Nr. 20 (232)

Dārgā draudze!
Kungs, savu ciešanu priekšvakarā
lūdzās, lai visi tavi mācekļi ir viens,
kā Tu Tēvā un Tēvs Tevī.
Kristus pasludina vienotību Dievā,
Viņš, kurš ir Dievs, viens ar Tēvu.
Šo vienotību pasludinot, Kungs dara iespējamu vienotību visu cilvēku
starpā, visā Dieva radībā.
Vienotība, par kuru Kristus lūdzas,
kuras dēļ Viņš īsteno savu Upuri,
kuru Viņš piepilda savā nāvē.
Caur Gara Dāvanu cilvēks kļūst vienots ar Kristu, un Kristū viņš spēj
liecināt par dievišķo Vienotību.
"Klausies, Izraēli, Dievs ir
viens!" (Mk 12, 29)
Kristus vienotība neiznīcina, bet tieši izglābj cilvēka dabu, kuru Kungs
pats bija pieņēmis. Pasludināt vienotību nenozīmē cilvēku satriekt, tā
ir līksmības pilna cerība uz pestīšanu.
Tālo Austrumu garīgumā cilvēkam,
lai atzītu un apliecinātu Dievu, ir jāiziet no sevis, sevi jānoliedz.
Kristietis, tieši otrādi, pastāv dievišķās Vienotības klēpī; vienīgi tajā
viņš beidzot atrod savu būtību —
visā veselumā un uz visiem laikiem

tas atrod savu būtību, ko bija pazaudējis, — protams, atšķirīgu no Dieva, bet nevis atšķirtu no Viņa.
Un radības vienotība nav ilūzija.
Kopā ar cilvēku un cilvēkā visa radītā pasaule dzied slavas dziesmu
Dievam.
Dāvā, Kungs, mums visiem satikties
Tevī, lai nebeidzami no mūsu dvēselēm un lūpām var celties Tava lūgšana par kristiešu vienotību, tādu
vienotību, kādu Tu to vēlies, tādā
veidā, kā Tu esi iecerējis.
Lliec mums atrast Ceļu, kas ved uz
vienotību paklausībā Tavai Mīlestībai un Patiesībai. Amen.
Sagatavoja pr. Andris K.
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Draudzes informācija:

Maija mēnesis—Vissvētākās Jaunavas Marijas
godināšanas laiks! Šodien Mātes dienā sirsnīgi sveicam un aizlūdzam par mūsu mātēm!
Šodien, 8. 05 plkst. 11. 00 Mārupes novada Mūzikas un mākslas
skolas zālē Katoļu baznīcas dievkalpojums. Dievkalpojumu vada pr.
Andris Kravalis. Nākošais dievkalpojums notiks 22. maijā. Mazcenu
aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads. Visi laipni aicināti!
Šodien 8. maijā plkst. 14. 00 misionāra Žozefa Bastēna lekcija:
Sv. Gara loma sakramentos. Tikšanās vieta: Māras zālē. Aicināti
visi!
10. maijā plkst. 20. 00 pēc sv. Mises plkst. 19. 00 kora Balta garīgās mūzikas koncerts (audzēkņu eksāmens diriģēšanā)!
12. maijā plkst. 18. 30 Laulāto kursa ceturtā nodarbība! Vieta:
Sv. Ģimenes Māja!
13. maijā Fatimas Dievmātes svētki. Dievkapojumi plkst. 7. 30,
12. 00 un 19. 00!
14. maijā plkst. 11. 00 Kristīgās dzīves kopienas sv. Mise!
15. maijā sv. Jēkaba katedrālē plkst. 18. 00 arhibīskaps dāvās Iestiprināšanas sakramentu. Kandidātiem lūgums pieteikties pie
draudzes priesteriem. 14. maijā Jēkaba katedrālē no plkst. 16. 30
konf., lūgšana, adorācija Vasarsvētku vigīlija, sv. Mise plkst. 18. 00!

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)
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 aktivi-

tātēm!
10.05. plkst. 13.00 "Senioru klubiņā" ar savu balsi mūs priecēs
operdziedātāja Evita Zālīte.
12.05. plkst. 12.00 Mākslinieces Diānas Dimzas-Dimmes ievadlekcija
par Dizaina muzeju (1. stāva zālē).
Ceturtdienās, plkst. 15.00 – 16.30 Dejas senioriem.
Vada horeogrāfe Antra Zūkere.
Piektdienās, plkst. 12.00-14.00 Māmiņu klubiņš „Dziedāsim kopā ar
bērniem”. Vada Linda Mikule.
"Garīgās dzīves padziļināšanas kurss " - turpinājums

Sakramentālā dzīve

4 tikšanās reizes Sv. Ģimenes mājā pirmdienās no 18.00 līdz 19.00 sākot ar 9. maiju. Tēmas: Jēzus atpestītais cilvēks un kristīgā noslēpuma
svinēšana (18. 05.) Kristīgās iniciācijas sakramenti (23. 05.) Dziedināšanas sakramenti (30. 05) Īpašo svētību sakramenti – laulības un
priesterības sakraments (06. 06.) Nodarbības vada Anastāsija.
Lūgšana ir īstās zāles mūsu ciešanās! Dieva skatiena maigums
mūs mierina, Viņa vārda spēks atbalsta, iedvesmojot sirdī cerību. Mīlestības spēks ciešanas pārveido drošā pārliecībā par Kristus uzvaru
un mūsu uzvaru kopā ar Viņu, cerot, ka kādu dienu atkal būsim kopā
un uz mūžīgiem laikiem skatīsim Vissvētās Trīsvienības vaigu – dzīvības un mīlestības mūžīgo avotu.
Krusta pakājē vienmēr ir Jēzus Māte. Ar savu apmetni viņa noslauka
mūsu asaras. Ar savu roku viņa mūs pieceļ un pavada cerības ceļā!
Pāvests Francisks
No 11. līdz 13. maijam oficiālā vizītē Latvijā ieradīsies Vatikāna valsts
sekretārs kardināls Pjetro Parolins. 12. maijā plkst. 18. 00 sv. Jēkaba
katedrālē viņš vadīs dievkalpojumu. Piedalīšanās dievkalpojumā
(tiešraide no sv. Jēkaba katedrāles) būs iespējams sv. Marijas Magdalēnas baznīcā. Tāpēc sv. Mises sākums ceturtdien, 12. 05. mūsu draudzē ir plkst. 18. 00!
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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

