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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 29. maijā Nr. 23 (235)

Dārgā draudze!
Šodien Lūkasa evaņģēlijā lasām, kā
Jēzus dziedina romiešu centuriona,
okupācijas varas pārstāvja, kalpu.
Jēzus ne tikai dziedina, bet atzīst un
uzslavē viņa lielo ticību: „Bet Jēzus,
to dzirdējis, par viņu brīnījās un, pagriezies uz ļaudīm, kas Viņam gāja
līdzi, sacīja: „Es jums saku: tādu ticību Es pat Izraēla ļaudīs neesmu
atradis.” (Lk 7, 9).
Centurions bija romiešu karaspēka virsnieks, kura pavēlniecībā bija 50–100 vīru. Jūdi parasti izjuta
nepatiku pret centurioniem, tāpēc
ka viņi pārstāvēja romiešu politisko
un militāro varu pār jūdiem un viņu
zemi. Tomēr šis virsnieks bija laipns
pret jūdiem. Viņš bija uzcēlis jūdiem lūgšanu vietu—sinagogu.
Jūdi iestājās par viņu Jēzus priekšā
un lūdz šo dziedināšanas žēlastību.
Apbrīnojama ir centuriona paļāvība
un uzticēšanās, jo tā balstās ticības
spēkā un meklē otra labumu.
Kungs Jēzu, es ticu, ka Tu esi
dzīvs un augšāmcēlies. Es ticu, ka
Tu esi patiesi klātesošs Vissvētākajā
Altāra sakramentā un, lai arī citādā
veidā, Tu esi klātesošs arī ikvienā

cilvēkā, kas Tev tic. Es slavēju un
pielūdzu Tevi. Tu esi Dzīvā Maize,
kas nākusi no Debesīm, – es pateicos Tev, Kungs, ka Tu esi ienācis
manī. Tevī ir dzīvības pilnība. Tu esi
augšāmcelšanās un dzīvība. Tu,
Kungs, esi slimnieku veselība.
Šodien es vēlos Tev atdot visas savas kaites, jo Tu esi tas pats vakar,
šodien un rīt un Tu vienmēr un visur esi kopā ar mani. Tu esi mūžīgi
Klātesošais, un Tu mani pazīsti.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Šodien, 29. maijā Baznīcā svinam Kristus Vissvētās Miesas un
Asiņu svētkus! Plkst. 11. 00 Sv. Mise pie Sv. Sāpju Dievmātes baznīcas pēc tam Euharistiskā procesija!
2. jūnijā plkst. 18. 30 Laulāto kursa septītā nodarbība! Vieta: Sv.
Ģimenes Māja!
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.
5. jūnijā plkst. 13. 00 Kapusvētki Baltezera kapos: - Sv. Mise,
aizlūgums par mirušajiem, kapu pasvētīšana.

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 12. un 26. jūnijā plkst. 11. 00. Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads. Visi laipni aicināti!
Naktī no 26. un 27. maiju mūžībā aizgājis Romas Katoļu Baznīcas Ukrainā Kijevas-Žitomiras arhibīskaps Pēteris Herkulans
Maļčuks. Tas ir noticis Grodņā (Baltkrievijā), kur viņš piedalījās
Baltkrievijas Euharistijas kongresā.
Arhibīskapa P. H. Maļčuka vārds ir pazīstams Latvijas Baznīcā, jo
viņš ir viens no tiem Rīgas Garīgā seminārā bijušajiem audzēkņiem,
kas uz studijām bija ieradušies no citām PSRS republikām.
P. H. Maļčuks ir dzimis 1965. gada 7. jūlijā Moldovas pilsētiņā Sloboda Rashiva. Pēc Rīgas Garīgā semināra beigšanas 1992. gada 7.
jūnijā viņš saņēma priestera svētības.

Magdalēnas vēstis

2016. gada 29. maijā Nr. 23 (235)

Dievam viss ir iespējams!

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 Dziedināšanas sakramenti (30. 05) Īpašo svētību sakramenti – laulības un
priesterības sakraments (06. 06.) Nodarbības vada Anastāsija.
Tikšanās ar Tezē kopienas brāļiem Svētā Jēkaba katedrālē
Rīga ir svētīta ar skaistu dāvanu un izaicinājumu - būt par mājvietu
ap 15 tūkstošiem jauniešu, kas no 2016. gada 28. decembra līdz 2017.
gada 1. janvārim šeit ieradīsies, lai piedalītos 39. Tezē Eiropas Jauniešu tikšanās. Gatavojoties šim īpašajam notikumam, ir aicināti iesaistīties visi - draudzes, brīvprātīgie, kā arī ģimenes, kuras vēlētos savās
mājās uzņemt svētceļniekus.
Šobrīd Rīgā viesojas vairāki brāļi no Tezē kopienas, lai būtu kopā ar
mums, lai satiktos un stāstītu, kā mēs ikviens varam būt līdzdalīgs.
Tāpēc sirsnīgi aicinām priesterus, draudžu pārstāvjus, ikvienu interesentu uz tikšanos
Svētā Jēkaba katedrālē ceturtdien, 2. jūnijā, pl 18:00!
Programmā: 18:00 Tezē lūgšana, informācija par tikšanos, 19:00
Svētā Mise, pēc Svētās Mises sadraudzības laiks Svētās Ģimenes Mājā
kopā ar Tezē brāļiem
Sestdien, 11. jūnijā, uz atvērto durvju dienu aicina Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI). Pasākuma laikā interesenti
varēs gūt informāciju par institūtā realizētajām studiju programmām,
iestāšanās prasībām un piedāvātajām izglītības un garīgās dzīves aktivitātēm. Atvērto durvju diena Mazajā Pils ielā 2 sāksies pl. 10 ar institūta un studiju programmas prezentāciju. Pl. 11.30 par pastorālā konsultanta darbu. Savukārt par pastorālā darba iespējām pēc RARZI
pabeigšanas Svētās Ģimenes mājā pastāstīs Inese Švekle. Pēc prezentācijām būs laiks neformālām sarunām pie kafijas un tējas tases, bet
pl. 13 sekos neliela ekskursija uz Svētās Ģimenes māju.
`
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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

