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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 14. augustā Nr. 33 (245)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū!
Šodien, gatavojoties Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem,
baznīca savā liturģijā piemin svēto
bīskapu Meinardu (1130–1196),
Latvijas apustuli, pirmo bīskapu un
Latvijas aizbildni.
Sv. Meinards ieradās Livonijā 12. gs.
80. gados. Bīskaps Meinards nodibināja Ikšķiles diecēzi un Rīgas arhidiecēzi. Ikšķilē tika uzcelta pirmā
mūra baznīca Latvijā. 1186. gadā
Brēmenē Meinardu iesvētīja par Ikšķiles bīskapu. Jaunais bīskaps ar
cieņu izturējās pret vietējo iedzīvotāju tradīcijām, iemācījās viņu valodu un rūpējās par jaunu priesteru
izglītošanu.
2000. gada 20. augustā pie Ikšķiles
baznīcas drupām salā, kas nosaukta
svētā Meinarda vārdā, tika svinīgi
atklāta svētvieta viņa godam.
21. augustā sv. Mises plkst. 13. 00
un 15. 00 dos iespēju daudziem Latvijas iedzīvotājiem lūgties, saņemt
Iestiprināšanas sakramentu šajā vietā—sv. Meinarda salā.
Šodien, svētā Meinarda, Latvijas misionāra, svētkos, Kungs, mēs Tevi

lūdzam dāvā mums savu evaņģelizācijas garu.
Dari mūs redzīgus un dzirdīgus pret
to brāļu vajadzībām, kas Tevi neatlaidīgi meklē šaubās un nespējā atbildēt uz jautājumiem par savas dzīves jēgu un uzdevumiem.
Māci palīdzēt tiem, kas Tevi meklē
izmisumā pēc neapšaubāmas patiesības un patiesas mīlestības.
Dari, lai mēs varam būt Tevis liecinieki, dari, Kungs, lai Tava gaisma
spīd caur mums, uzrunādama un
mierinādama šaubīgos un izmisušos.
Pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija

Mārupē sv. Mise notiks š.g. 28.augustā plkst. 11:00, Mārupes
Mūzikas un Mākslas skolā!
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. 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.
Ar oktobri plānots atsākt nodarbības - 2016./17.mācību gadu.
Dārgā draudze!
Turpinām iesākto dievnama griestu un sienu augšējās daļas
restaurāciju! Septembra sākumā sastatnes tiks pārvietotas tuvāk altārim, lai tiktu atjaunots ‘Jēzus Kalna svētību’ gleznojums un tiktu
pabeigta griestu otrā renovācijas daļa.
Lūdzu Jūs izmantot un apzināt arī savas iespējas – uzņēmumus,
draugus, paziņas kā iespējamos atbalstītājus un ziedotājus. Jau iepriekš pateicos par atbalstu un iesaistīšanos! Aicinu Jūs savu iespēju robežās iesaistīties mūsu dievnama restaurācijā! Ar mūsu draudzes projektu sīkāk var iepazīties sagatavotajās vēstulēs pie draudzes dežurantēm.
Pateicībā pr. Andris Kravalis
Rīgas katoļu Garīgais seminārs 18. augustā pl. 9 gaidīs katoļticīgus vīriešus, kuri, sekojot Dieva aicinājumam, vēlas kļūt par priesteriem. Uzņemšana notiks divos posmos. Vispirms pl. 9 rakstisks
pārbaudījums, tad pl. 11 notiks pārrunas ar uzņemšanas komisiju.
Priecājamies, ka no mūsu draudzes ir viens kandidāts. Sīkāka informācija pie draudzes prāvesta!
Sv. Meinarda svētki uz Sv. Meinarda salas 21. augustā:
Sv. Mise plkst. 13:00. Šajā laikā tiks piešķirts Kristības sakraments
Sv. Mise plkst. 15:00 (celebrē V.E. Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs), kuras laikā tiks piešķirts Iestiprināšanas
sakraments.
No 20. 08. līdz 28. 08. Jauniešu evaņģelizācijas skola ‘OAZIS’
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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!
Trešdienās, plkst. 17.30 Kristīgo filmu vakari.
17.08. “Dons Bosko” - par svēto Jāni Bosko.
Ceturtdienās, plkst. 16.00 - 17.30 Radošās nodarbības:
“Veidosim rotas no polimērmāla”. Vada Natālija.
18.08. plkst. 9.00 Ekskursija uz Bruknas muižu. Lūgums iepriekš pieteikties, vietu skaits ierobežots.
1950. gada 1. novembrī pāvests Pijs XII
svinīgi definēja dogmu par Marijas Debesīs
Uzņemšanu. Fragments no pāvesta dok.:
Mums ir pilnīga pārliecība, ka šī svinīgā Marijas Debesīs Uzņemšanas pasludināšana un
definēšana nesīs labumu visai cilvēcei, jo tā
tiks pagodināta Vissvētākā Trīsvienība, ar
kuru Jaunava, Dieva Māte ir vienota ar pavisam īpašām saitēm.
Ir jācer, ka visi kristieši būs pamudināti uz
lielāku godbijību pret viņu debesu Māti, ka
visu to sirdis, kam ir gods nest kristieša vārdu, vēlēsies īpašu vienību ar Jēzus Kristus
mistisko Miesu, ka viņi gribēs augt mīlestībā
pret viņu, kas visus šīs Miesas locekļus mīl ar

Mātes sirdi.
Ir jācer, ka visi, kas pārdomās Marijas godības pilno piemēru,
arvien vairāk pārliecināsies par cilvēka dzīves vērtību, ja tā tiek pilnīgi veltīta Debesu Tēva gribas pildīšanai un tuvākā labumam.
Ticība Marijas Debesīs Uzņemšanai nostiprinās ticību mūsu pašu
augšāmcelšanās realitātei un darīs mūsu ticību darbīgāku...
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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 Mise
angļu val. līdz septembrim nenotiks!)

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. Elvis Rudovičs, tālr.:29559299, e-pasts: elvi86@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

