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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 19. jūnijā Nr. 26 (238)

Ja kāds grib Man sekot, tas
lai aizliedzas pats sevi un ik dienas lai ņem savu krustu, un seko
Man! (Lk 9, 23)
Daudziem šie vārdi šķiet skarbi: atsakies no sevis, ņem savu krustu un
seko Jēzum...
Bez krusta nav dvēseles glābšanas
un mūžīgās dzīves cerības.
Ņem savu krustu un seko Jēzum,
un tu sasniegsi mūžīgo dzīvi.
Kungs gāja tev pa priekšu, nesdams
savu krustu; Viņš ir miris, lai tevi
glābtu. Ja tu mirsi kopā ar Viņu, kopā ar Viņu tu arī dzīvosi. Ja dalīsies
ar Kristu ciešanās, Viņš dalīsies ar
tevi savā godībā.
Lūk, viss pastāv krustā un pašaizliedzībā. Nav cita ceļa uz debesīm un
uz patiesu iekšēju mieru, kā svētā
krusta ceļš.
Ej, kurp gribi, meklē, ko gribi, bet
tu neatradīsi drošāku ceļu, kas vestu
augšup, kā svētā krusta ceļš.
Kas savu krustu labprātīgi pieņem,
tam krusta smagums pārtop par
maigu paļāvību un drošu cerību uz
mūžību. (sal. Sekošana Kristum)
Garīgajā dzīvē krusts ir kā universālā atslēga visām durvīm.

Sekot Kristum, piederēt Kristum...
Kungs vēlas cilvēkus, kas Viņam sekotu brīvi un bez nosacījumiem.
Ir jāizdara dažas drosmīgas izvēles.
Piederēt Kristum nozīmē degt Viņa
kvēlojošajā mīlestībā, tas nozīmē
tikt Viņa brīnišķā skaistuma pārveidotiem.
Pilnīgi piederēt Kristum, lai kļūtu
par pastāvīgu ticības apliecinājumu,
par neapstrīdamu liecību patiesībai,
kas atbrīvo.
Piederēt Kristum nozīmē to, ka sirdī aizvien deg mīlestības liesma, ko
baro ticības bagātība – ne tikai tad,
kad ticība ir prieka pilna, bet arī tad,
kad tā ir saistīta ar grūtībām, sausumu vai ciešanām.
Sag. pr. A.K
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Šodien, 19. jūnijā plkst. 11. 30 Sv. Ģimenes Mājā režisora J. Logina
filma par Medžugori un pr. Aivara L. stāstījums par svētceļojumu
Šodien, 19. jūnijā plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem! Vieta - Liepas zāle, Klostera 4, otrajā stāvā, aicināti visi! Nākošā nodarbība 26.
06. plkst. 14. 00, kuru vadīs misionārs Žozefs Bastēns.
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
LABĀ GANA KATEHĒZE. (Bērniem no 3-9+g.v.) Lai gan vasarā LGK nodarbības nenotiek, ikviens interesents un vecāki (kas
vēlas pieteikt bērnus vecumā 3-6 un 6-9+ LGK nodarbībām vai iepazīties ar LGK, satikt nodarbību vadītāju, saņemt informāciju par
LGK, aplūkot bērnu darba materiālus u.c.) tiek laipni aicināti lai sazinātos vai tiktos. Pieteikties un tikties var - sākumā piezvanot - ļoti
vēlams laikā no 10. jūlija līdz 18. septembrim. Par nodarbībām 3-6
g.v. bērniem – Ieva, t.: 22190288. Par nodarbībām 3-6 un 6-9+ g.v.
bērniem – Ilze Terēze Gulbe, t.: 29447445. Vairāk informācijas par
to, kas ir LGK būs pieejama draudzes mājaslapā. Ar oktobri plānots
atsākt nodarbības - 2016./17.mācību gadu. Labais Gans aicina mūs
un jūs, un ikvienu bērnu.
26. jūnijā plkst. 11. 00 notiks katoļu dievkalpojums (sv. Mise)
Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē. 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! Viņu uz Latviju ir uzaicinājis arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
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) Par konferenci var uzzināt un vairākus lekciju tulkojumus no harizmātiskās konferences Augsburgā,
kur uzstājas Johaness var latviski noklausīties šeit: https://
www.facebook.com/atjaunotne. Pasākumā paredzēta slavēšana, uzrunājošas Johanessa Hartla lekcijas, aizlūgšanas.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja

nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466

Mīļi aicinām uz aktivitātēm!
Šogad turpinās projekts, lai uzrunātu kristīgajās draudzēs esošās ģimenēs kļūt par audžuģimenēm, adoptētājiem,
aizbildņiem un viesģimenēm - „Katram bērnam sava ģimene - 2016”.
20.06. (krievu valodā) un 04.07. (latviešu valodā) plkst.17.30

Semināros kā lektori būs Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars
Krasnogolovs, profesionālo audžuģimeņu apvienības
"Terēze" vadītāja Ārija Martukāne, praktizējošu audžuģimeņu vecāki.
Lai ikvienam bērnam mūsu valstī būtu iespēja sajust atbalstu, mīlestību un augt ģimenē, ir svarīgi, lai mēs būtu gatavi izprast un
uzņemties šo svētīgo misiju!
Papildus informācija, rakstot uz e-pastu: i.svekle@gmail.com vai
zvanot uz tālruni: 29446400Inesei. 28.06.plkst 13.00 Sarunas ar garīdznieku.
Tikšanās ar priesteri Andreju Mediņu.
Pirmdienās plkst. 12.00 pašpalīdzības grupa “Atbalsts meklējot
darbu”. Vada sociālā darbiniece Rita.
Trešdienās plkst. 13.00 psiholoģes Dzintras Bušmanes konsultācijas. Lūgums iepriekš pierakstīties (20000466).
No 24. līdz 26. jūnijam pāvests Francisks apmeklēs Armēniju.
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.
`
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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

