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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 12. jūnijā Nr. 25 (237)

Dārgā draudze!
Šodienas liturģijā mēs iepazīstam
vairākas sievietes, kuras ir uzticīgi
sekojušas Jēzum. Lūkasa Evaņģēlijā
mēs lasām, kā konkrētas personās
bija piedzīvojušas Dieva žēlsirdību,
Viņa bezgalīgo piedošanu. Pēc piedošanas tās uzticīgi sekoja Jēzum,
kalpojot ar savu rocību!
Žēlsirdība ir pīlārs, kas uztur visu
Baznīcas dzīvi, saka pāvests Francisks. Žēlsirdība ir ceļš, kas vieno
Dievu un cilvēku, jo atver sirdi cerībai vienmēr tikt mīlētam, neraugoties uz mūsu grēka robežām.
Dievs ir žēlsirdīga mīlestība.
Viņš ir ne vien mīlestība, kas dod,
bet arī mīlestība, kas piedod. Viņš ir
ne vien Radītājs, kas noliecas pār
nebūtības ievainojumu, lai no tā izceltu savu radību, bet arī Tēvs, kas
noliecas pār grēka ievainojumu, lai
no tā izceltu savu bērnu. Dievs apklāj mūsu grēkus ar savu mīlestību
un piedošanu.
Kungs, liec savam mieram ienākt
mūsu sirdīs. Jā, nāc, Kungs, nāc pie
mums. Un es pateicos Tev par katru, kuru Tu atbrīvosi no ļaunuma
akmens.

Šodienas Evaņģēlijs mums parādā
kā grēku piedošana ir saistīta ar ticību. Vienīgi ticība ir tuvs un piemērots līdzeklis dvēseles vienotībai ar
Dievu. Ticība ir vienīgais līdzeklis,
ar kādu Dievs atklājas dvēselei. Tāpēc, jo vairāk dvēselei ir ticības, jo
vienotāka tā ir ar Dievu, jo vairāk tā
var piedzīvot Dieva žēlsirdību un
Viņa žēlastību. Dievs ir tagadnes
Dievs: Viņš nejautā, kas tu esi bijis,
bet kas tu esi tieši tagad. Dievs vēlas
mums likt iepazīt savu lielo žēlsirdību un aicina mūs uz patiesu pazemību un grēku nožēlu.
Jo, tiklīdz grēku nožēla ir atmodusies, tā arī mīlestība tiek bagātīgi
stiprināta un atjaunota.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:
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Šodien, 12. jūnijā sv. Mises laika pl.10:00, dziedās Dricānu svēto
apustuļu Simeona un Jūdas Romas katoļu baznīcas
garīgo dziesmu ansamblis Almus. Diriģents Jānis Trūps.
Sv. Misē pirmatskaņos Romualda Jermaka Latgales Mesu.
Komponists R. Jermaks 10. jūnijā nosvinēja 85. gadu jubileju!
Viņš ir daudzu Mesu, garīgo dziesmu un
liturģisko skaņdarbu autors.
Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā Jāni Trūpu - vienu no mūsu
draudzes ērģelniekiem!
Šodien, 12. jūnijā plkst. 18. 00 sv. Misi svinēs jaunais priesteris
Elvis Rudovičs, pēc sv. Mises tiks dota jaunā priestera svētība. Sirsnīgi sveicam!
13. maijā sv. Mise Fatimas Dievmātes godam plkst. 12. 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)
Šodien, plkst. 11. 00 notiks katoļu dievkalpojums (sv. Mise) Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē. Dievkalpojumu vadīs pr. Andris Marija Jerumanis. Adrese: Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads. Visi laipni aicināti!
AICINĀM TEVI UZ ATMODAS KONFERENCI MĪLESTĪBAS UGUNĪ! Rīgā, Dzegužkalna estrādē 24.jūnijā (no
17:00), 25.jūnijā (no 9:30) Vadīs 24/7 ekumēniskā lūgšanu nama
(Augsburgā, Vācijā) dibinātājs, kalpotājs un vadītājs JOHANNESS
HARTLS, kura aicinājums ir garīgā atmoda Eiropā!
Ja gribi piedzīvot atmodu savā dzīvē, pilsētā, valstī – NĀC!
Va i r ā k
i n f o r m ā c i j a s : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
atjaunotne/ vai 26296620 (Jānis)
Iznākusi pazīstamā franču priestera Daniela Anža grāmata
„Mīlestība, kas dziedina brūces”. Tā pieejama grāmatu galdā!
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja

nedēļas plānu!
Soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466

Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

Šogad turpinās projekts , lai uzrunātu kristīgajās draudzēs esošās ģimenēs kļūt par audzuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimēnēm - „Katram bērnam sava ģimene - 2016”.
Semināros kā lektori būs Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars
Krasnogolovs, profesionālo audžuģimenu apvienības vadītaja Ārija
Martukāne, praktizējošu audžuģimeņu vecāki.
Semināri notiks gan latviešu (04.07.), gan krievu (20.06.) valodās
"Švētās Ģimenes Mājā" , Klostera 5/7 pirmdienās plkst 17.30.
Pieteikties, rakstot uz e-pastu: i.svekle@gmail.com vai zvanot uz tālruni: 29446400 Inesei.
Pēc dažām nedēļām pāvests Francisks apmeklēs Armēniju. Šajā
Kaukāza valstī Svētais tēvs viesosies no 24. līdz 26. jūnijam. Šajā vēsturiskajā vizīte ir vairāk iaspekti: reliģiskais, ekumeniskais un politiskais. Svētais tēvs veiks miera svētceļojumu ne tikai Armēnijā, bet dažus mēnešus vēlāk arī Gruzijā un Azerbaidžānā. Šajās valstīs viņš viesosies no 30. septembra līdz 2. oktobrim.
No 27. līdz 31. jūlijam pāvests Francisks apmeklēs Poliju – svētā
Jāņa Pāvila II dzimteni. Apustuliskā ceļojuma mērķis piedalīties
XXXI Pasaules Jauniešu dienu svinībās, kas notiks Krakovā.
PĀVESTS Francisks „Lai satiktu Dievu, ir nepieciešams atgriezties tanī situācijā, kādā cilvēks atradās radīšanas brīdī, proti, stāvēt
kājās un iet. Dievs mūs radīja pēc sava attēla un līdzības, un lika doties uz priekšu. ‘Ej, dodies uz priekšu, apstrādā zemi, audz un vairojies, izej’. Mums vienmēr ir jāmeklē Kungu! Mēs visi piedzīvojam
smagus brīžus: jūtamies nomākti, zaudējam ticību, neredzam apvāršņus, nespējam piecelties. Mēs visi to labi zinām! Taču Kungs nāk
mums pretī. Viņš atjauno mūsu spēkus ar maizi un savu spēku, un saka mums: ‘Celies un ej uz priekšu!’ Pēc tam jāgaida, lai Viņš mūs uzrunā. Mums jābūt ar atvērtu sirdi. Tad nostiprināsies mūsu ticība”.
`
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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.)

Dievam viss ir iespējams!

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

