Magdalēnas vēstis

2016. gada 22. maijā Nr. 22 (234)

Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 22. maijā Nr. 22 (234)

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam...
Dārgā draudze!
Šodien, kopā ar visu baznīcu, svinam Vissvētās Trīsvienības svētkus.
Baznīcas tēvi Vissvētās Trīsvienības
noslēpumu sauc par Jaunās derības
būtību, tas ir, vislielāko no visiem
noslēpumiem, pārējo noslēpumu
avotu un pamatu.
Lai to iepazītu un uzlūkotu, tika radīti eņģeļi debesīs un cilvēki virs zemes. Lai šo noslēpumu skaidrāk atklātu, pats Dievs nonāca no eņģeļu
mājokļiem cilvēku vidū.
Trīsvienība ir ticības noslēpums vārda tiešā nozīmē, viens no Dievā apslēptajiem noslēpumiem, kuri nevar
tikt izzināti, ja tie netiek atklāti no
augšienes.
Bez šaubām, par savu trīsvienīgo
būtību Dievs ir atstājis pēdas radīšanas darbā un savā Atklāsmē Vecajā
Derībā. Tomēr Dieva – Svētās Trīsvienības – dziļumi ir nepieejams noslēpums, ja to uzlūko vienīgi cilvēka
prāts.
Tas bija nepieejams noslēpums pat
Izraēļa ticībai, kamēr Dieva Dēls
nebija iemiesojies un kamēr nebija
sūtīts Svētais Gars.

Apustulis Pāvils pasludina dievišķo
personu Trīsvienību un Viņu dabas
vienību, rakstot: “No Viņa, caur Viņu un Viņā ir viss. Viņam lai gods
mūžīgi!” (Rom 11, 36)
Komentējot šo fragmentu, svētais
Augustīns raksta: “Šie vārdi nav jāuzskata par nejaušiem. No Viņa apzīmē Tēvu, caur Viņu – Dēlu, Viņā
– Svēto Garu.”
Augstais Trīsvienīgais Dievs, vairo
ticību cilvēku sirdīs, jo mēs slāpstam pēc Tevis. Pildi mūs prieka gavilēm, kad atveramies Tavai mīlestībai.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Šodien, 22. maijā plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem. Tikšanās vieta Liepas zāle. Vada Žozefs Bastēns, aicināti visi!
26. maijā svinam Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkus!
Sv. Mises mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00!
26. maijā plkst. 18. 30 Laulāto kursa sestā nodarbība! Vieta: Sv.
Ģimenes Māja!

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)
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!
4. jūnijā pl. 11 Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē par priesteri tiks ordinēts diakons Elvis Rudovičs, kas studē Elkas Garīgajā seminārā
(Polijā).
Diakons Agris Ruļuks tiks ordinēts par priesteri 4.jūnijā Jelgavas
katedrālē. Primīcijas svētā Mise plānota 5.jūnijā Bebrenes katoļu
baznīcā.
Trīsvienība ir galamērķis, uz kuru ir orientēts mūsu šīszemes dzīves
svētceļojums. Kristīgās dzīves ceļš ir pamatā „trinitārs” ceļš.
Svētais Gars ved mūs uz pilnīgu Kristus mācības iepazīšanu un atgādina, ko Jēzus mums mācīja.
Savukārt Jēzus ieradās pasaulē, lai atklātu mums Tēvu, lai vestu
mūs pie Viņa, lai samierinātu mūs ar Viņu.
Vissvētās Trīsvienības svētki ir pamudinājums dzīvot citam ar citu
un pieņemt Evaņģēlija skaistumu, iemācoties piedot un saņemt piedošanu!
Pāvests Francisks
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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

Tikšanās Sv. Ģimenes Mājā pirmdienās no 18.00 līdz 19.00 (23.
05.) Dziedināšanas sakramenti (30. 05) Īpašo svētību sakramenti – laulības un priesterības sakraments (06. 06.) Nodarbības vada Anastāsija.
Šogad Rēzeknes-Aglonas diecēzes kūrija ir izdevusi Baznīcas
dziesmu grāmatu “Dzīsmēs Dīvu slavēsim”, kurā 300 lappusēs ir apkopotas dziesmas latgaliešu valodā Dieva un svēto godam, kā arī dažādu liturģisko laiku dziesmas un litānijas. Dziesmu grāmata pieejama
mūsu draudzes grāmatu galdā.
Kristiete izīrē vienistabas dzīvokli Bolderājā Gobas iela 30, kopēja platība - 40 kvadrātmetri. Interesēties 29497000 pr. Andris
Katoliskā ticība ir šāda:

šanā.

pielūgt vienu vienīgu Dievu Trīsvienībā un Trīsvienību Vienībā, nejaucot Personas, nešķeļot substanci, jo
cita ir Tēva Persona, cita ir Dēla
Persona, cita ir Svētā Gara Persona;
bet Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam ir viena dievišķība, vienāda godība, vienlīdz mūžīga majestāte.
Nešķiramas savā būtībā, dievišķās
Personas ir nešķiramas arī savā darbībā.
Bet vienā vienīgajā dievišķajā darbībā katra no Tām īsteno to, kas Tai
īpats Trīsvienībā, sevišķi tas izpaužas dievišķajās misijās: Dēla iemiesošanās sūtībā un Svētā Gara dāvāKatoliskās Baznīcas katehisms
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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

