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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
Sv. Mise angļu valodā katru
svētdienu plkst. 14.00 !

Gandarīšanas sakramentu
var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
Katra mēneša 13. datumā plkst. 12.00
(izņemot svētdien) Sv. Misē
par godu Fatimas Dievmātei.

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Diakons: Dainis Stikuts, tālr. 29158076, e-pasts: diakons.dainis@gmail.com
Priesteris: Karols Buzjevičs, tālr. 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl
Priesteris: Juris Zarāns,
tālr. 28616526 e-pasts: angelo6@inbox.lv





¯
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece)
U
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
&
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). Katehēze pieaugušajiem svētdienās plkst. 16. 00 SĢM.
ÿ
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.
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

Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2018. gada 29. aprīlī Nr. 17 (331)

Dārgā draudze!
Šīsdienas Evaņģēlija fragmentā
Jēzus saka: “Es esmu vīnakoks, un
jūs – zari.” Šis izteikums pauž pazemību: vīnakoks ir pazemības simbols, un ar to Jēzus vēlas pasvītrot
pacietību un diskrētumu, kas raksturo Dieva klātbūtni šajā pasaulē.
Ja kāds vēlas un meklē Dievukarotāju, to sagaida vilšanās; Dievs
tāds nav.
Dievs uzvar ar mīlestību, kas dod
dzīvību, un kristietis uzvar ar ticību,
kas balstās Dieva spēkā. Es esmu
vīnakoks. Un mūsu ticība ir tā, kas
uzvar pasauli. Jūs esat zari. Ir runa
par konkrētiem cilvēkiem, par tiem,
kurus satiekam darbā, uz ielas. Vai
pasaulē ir tādi zari, kas atklāj savu
vīnakoku, Kristu? Ja Kristus vārdi ir
patiesi, ir jābūt personām, kurās saskatāma Kristus dzīvība. Paraudzīsimies apkārt – cik daudz dzīvu zaru
mēs redzam? Bet atcerēsimies arī
seno teicienu – viens koks, kas nokrīt, rada lielāku troksni nekā viss
mežs, kas aug.
Tēvs nocērt no manis ikkatru zaru, kas
nenes augļus, un ikkatru, kas nes augļus,
tīra, lai tas nestu vēl vairāk augļu. Tik

bieži mēs labāk izvēlamies pievērt
acis un neļauties Tēva darbam, jo
mūsos ir egoisms, visi esam iestiguši
materiālismā un pieraduši pie šīs
pasaules. Tāpēc pārbaudījumi, ciešanas, vajāšanas un dzīves krusts
nereti ir vienīgais veids, kas Dievam
atlicis, lai mūs apstādinātu un liktu
attapties. Lai mēs atvērtu savu sirdi
ticībai.
Ja vien mēs saprastu, ka viss ir
Dieva žēlastība! Tad nebūtu otršķirīgu dienu mūsu dzīvē. Ja vien mēs
atklātu šo lielo noslēpumu, kas ir
vienība starp zaru un vīnakoku,
Kristu...
Pr. Juris
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Draudzes informācija
· 29.aprīlī. un 27.maijā plkst. 12.00 Svētā Mise ģimenēm! Mīļi aicinātas visas ģimenes ar bērniem, pēc dievkalpojuma sadraudzības laiks Māras zālē!
· Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas vakars.

Mīļi aicināti visi!
· Svētdienās 14.00 katehēze pieaugušajiem.
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
www.magdalenasdraudze.lv

www.magdalenasbaznica.lv

maijā plkst. 16.00 mūsu draudzē dzied JVLMA studentu koris, eksāmens
diriģēšanā.

DraudzesC www.facebook.com/Madalasdraudze
Mūsu draudzes grāmatu galdā var iegādāties
“Katoļu baznīcas kalendārs 2018” un maija Mieram Tuvu.

Pāvests Francisks: "Pēc Svētās Mises mums vajadzētu iziet no baznīcas
labākiem nekā tajā ienācām. Dalībai dievkalpojumā jākļūst par svētību mūsu
turpmākajai ikdienas dzīvei. Ja, turpretī, mēs izejam un turpinām "mēļot" un
aprunāt citus, tas nozīmē, ka neesam piedalījušies Misē ar visu sirdi – teica Francisks.
Euharistija ir ne tikai Kristus Ciešanu un Augšāmcelšanās piemiņa, bet – izdzīvošana no jauna. Mise noslēdzas ar priestera svētību, proti, tā tiek
"apzīmogota" ar Trīsvienības zīmogu, un ticīgie tiek sūtīti apliecināt savu ticību
savā ikdienas dzīvē.
Kristieši neiet uz Misi, lai izpildītu savu nedēļas pienākumu un pēc tam par to
aizmirstu – norādīja Francisks. Kristieši iet uz Misi, lai piedalītos Kunga Ciešanu
un Augšāmcelšanās noslēpumā un pēc tam vēl labāk dzīvotu kā kristieši. Ar to
sākas viņu uzdevums sniegt kristīgu liecību. Mēs izejam no baznīcas "lai ietu
mierā" un ienestu Dieva svētību savos ikdienas darbos, mājās, darba vietās, ar
savu dzīvi pagodinot Kungu.
Pāvests uzsvēra, ka mums ir jāiziet no baznīcas labākiem nekā bijām iepriekš
– dzīvākiem, stiprākiem un dedzīgākiem. Kad saņemam Svēto Komūniju, mūsos ienāk pats Kungs Jēzus, lai sakramentu, ko saņēmām ticībā, paustu tālāk
savā dzīvē. Mums jāapzinās, ka Misei ir jāturpinās mūsu dzīvē un mūsu ikdienas
izvēlēs. "Mēs nedrīkstam aizmirst, ka svinam Euharistiju, lai kļūtu par Euharistijas cilvēkiem", teica Svētais tēvs.

Ko tas nozīmē? Kļūt par Euharistijas cilvēkiem nozīmē ļaut Kristum darboties savā dzīvē, panākt, lai Viņa domas kļūtu par mūsu domām, lai viņa jūtas
un izvēles būtu arī mūsu jūtas un izvēles. Tas ir svētums. Būt svētam nozīmē
dzīvot un rīkoties tā, kā dzīvoja un rīkojās Kristus (sal. Gal 2, 19-20).
Jo vairāk mēs nomirsim savam egoismam un visam, kas ir pretrunā ar
Evaņģēliju un Kristus mīlestību, jo vairāk mūsos būs vietas Svētā Gara spēkam
un jo plašāka būs mūsu sirds. Šajā sakarā pāvests mudināja, lai mēs, saņēmuši
Kunga Miesu un Asinis, plaši atvērtu savu garu un ļautu sevī darboties Svētajam Garam. Augļiem, ko saņemam Mises laikā, jānogatavojas mūsu ikdienas
dzīvē.
Pateicoties Euharistijai, padziļinās mūsu saikne ar Jēzu un kļūst aizvien dzīvāka Kristībā un Iestiprināšanā saņemtā žēlastība. Pateicoties Euharistijai, mūsu sirdī tiek ielieta dievišķā mīlestība, kas mūs attālina no ikviena grēka. Jo dziļākas kļūst mūsu draudzības saites ar Kristu, jo mazāka paliek iespēja, ka mēs
varētu no Viņa šķirties, nāvīgi sagrēkojot. Pateicoties regulārai Svētās Komūnijas pieņemšanai, atjaunojas, stiprinās un padziļinās arī mūsu saites ar Baznīcu.
Pateicoties Euharistijai, mēs iemācāmies labāk kalpot saviem brāļiem, īpaši
tiem, kuri cieš un gaida mūsu mīlestību un atbalstu. Euharistijas svinības ir reāla
satikšanās ar Jēzu – piebilda Francisks un novēlēja, lai mūsu dzīvē vienmēr zied
cerības, ticības un labo darbu ziedi, un lai smeļamies tam spēkus Euharistijā,
vienotībā ar Jēzu.
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