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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 15. maijā Nr. 21 (233)

Priecīgus un svētīgus
Vasarsvētkus!
Dārgā draudze,
noslēgsim Lieldienu laiku
kopīgi dziedot
himnu Svētajam Garam:
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību dāvātāj!
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts
Un Dieva tautai dāvināts.
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības Gars.
Ar septiņveida dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.

Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un Debess laimi mantojam.

Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dieva Dēlam vienīgam,
Un Garam Visusvētajam,
No Tevis gaismu gribam lūgt Šai Trīsvienībai dievišķai.
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Amen.
Uz dzīves mērķi augstāko.

Magdalēnas vēstis

2016. gada 15. maijā Nr. 21 (233)

Dievam viss ir iespējams!

Draudzes informācija:
Vasarsvētki – Svētā Gara svētki Baznīcas dzimšanas diena! Sirsnīgi sveicam!

Šodien, 15. maijā sv. Jēkaba katedrālē plkst. 18. 00 arhibīskaps
dāvās Iestiprināšanas sakramentu.
19. maijā plkst. 18. 30 Laulāto kursa piektā nodarbība! Vieta: Sv. Ģimenes Māja!
Otrdien 17.maijā pēc vakara Svētās Mises Marijas Magdalēnas baznīcā, Svētās Ģimenes mājā (Klostera ielas 5/7) Kopiena
"Chemin Neuf" aicina uz Net for God filmas „Svētīgais Frassati”
skatīšanos! Par filmu: Pjērs Džordžio Frassati nāk no Itālijas un savas dzīves laikā ziedoja sevi kalpošanai trūkumcietējiem Turīnas
nabadzīgo kvartālos, kā arī aktīvi iesaistījās politikā un sociālā taisnīguma veicināšanā. Šajā iesaistē viņš smēla nepieciešamos spēkus
no attiecībām ar Dievu, esot intensīvā lūgšanu dzīvē. Viņš pulcēja
ap sevi draugus un dalījās ticībā ar viņiem. Viņš bijā arī sportisks
un aizrautīgs kalnos kāpējs. Pjērs Džordžio Frassati nepieredzēja
garu mūžu uz šīs zemes, jo nomira jau 24 gadu vecumā.
1990.gada 20.maijā pavēsts Jānis PĀVILS II viņu pasludināja par
svētīgo, nosaucot šo jaunieti par «Astoņu kalna svētību vīru».
Uz šo filmu īpaši aicināti tie jaunieši, kas gatavojas šajā vasarā doties uz Pasaules Jauniešu dienām Krakovā.

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.
Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē Katoļu baznīcas dievkalpojums notiks 22. maijā plkst. 11. 00. Mazcenu aleja 39,
Jaunmārupe, Mārupes novads. Visi laipni aicināti!
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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!
"Garīgās dzīves padziļināšanas kurss " - turpinājums

Sakramentālā dzīve

3 tikšanās reizes Sv. Ģimenes mājā pirmdienās no 18.00 līdz
19.00 (18. 05.) Kristīgās iniciācijas sakramenti (23. 05.) Dziedināšanas
sakramenti (30. 05) Īpašo svētību sakramenti – laulības un priesterības sakraments (06. 06.) Nodarbības vada Anastāsija.

4. jūnijā pl. 11 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē par priesteri tiks ordinēts diakons Elvis Rudovičs, kas studē Elkas Garīgajā seminārā
(Polijā).

Ja Svētais Gars vēlas kādu lietu,
tā vienmēr izdodas. Kad domājam
labas domas, tas ir Svētais Gars,
kas mūs apciemo. Svētais Gars ir
Tas, kas rada domas taisnīgo sirdīs, kas izveido vārdus.
Kā balodis izperē mazos putnēnus, tā Svētais Gars izperē labus
nodomus skaidrā dvēselē. Labie
nodomi ir Svētā Gara elpa, kad
Viņš pāršalc dvēselei, visu atjaunodams, kā tas siltais vējš, kas izkausē ledu un atnes pavasari. Svētais Gars aizdzen miglu, ko dēmons saveļ mums priekšā, lai mēs
pazaudētu ceļu uz debesīm.
Kad Svētais Gars mājo mūsu sirdīs, tik daudz labu nodomu Viņš
mums dod, bet vajag tiem atbildēt, vajag sekot tiem.
Mans Dievs, cik ļoti mums ir nepieciešams, lai Svētais Gars ienāk mūsos izmainīt mūsu sirdis!
Svētais Arsas prāvests
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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

