MAGDALĒNAS
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ZIŅAS Nr. 5

Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes lapa Alfa kursam, 2021.gada 17.oktobris

Šīs nedēļas tēma: „Kāpēc un kā man lūgt?”
Dārgie Alfa kursa dalībnieki!
Svētā Terēze no Lizjē, Baznīcas mācītāja, bet tajā pašā laikā
vienkārša klostermāsa, kura nodzīvoja tikai 24 gadus, runājot par
lūgšanu, raksta: “Man lūgšana ir sirdskvēle, tā ir vienkāršs skatiens,
vērsts pret debesīm, tā ir sauciens, pilns atzīšanas un mīlestības, kā
pārbaudījumos, tā priekā. Visbeidzot, lūgšana ir liels un pārdabisks
spēks, kas pilda manu dvēseli un savieno mani ar Jēzu.” Lūgšana ir
mūsu savienošanās ar Dievu. Mūsu lūgšana ir kā vīraks, ko Dievs
saņem ar lielu prieku. Lūgšana atver mūsu sirdis un dara tās spējīgas
mīlēt Dievu. Sāpes izkūst labā lūgšanā kā sniegs saulē. Kad es
lūdzos savā sirdī, viss man apkārt šķiet skaists un patiess.
Otra Terēze (no Avilas) raksta: “Lūgšana nenozīmē daudz
runāt, bet gan daudz mīlēt. Caur lūgšanu tu satiec Dievu, klausies
Viņu, runā ar Viņu, saņem Viņa mīlestību un atbildi tai.”
Lūgties ir sarunāties ar Dievu. Lūgties ir Dievu slavēt. Lūgties ir apliecināt Dievam, ka mēs Viņu
mīlam. Lūgties ir Dievu uzlūkot. Lūgties ir piesaistīt savu sirdi un garu Dievam. Lūgties ir aicināt Dievu
sev palīgā. Lūgšana nav nodalāma no mīlestības, un zināmā mērā lūgšanas ir mūsu mīlestības mērs.
Caur lūgšanu Tu spēj iepazīt sevi, spēj sevi veidot, tā izgaismo Tavu ceļu un stiprina sirdi!
Lūgsimies un palīdzēsim savstarpēji iesakņoties lūgšanā!
Pateiksimies visiem, kas ir lūgušies un turpina to darīt par mums!
Dieva svētību vēlot – priesteris Andris Kravalis
Jautājumi pārdomām un diskusijām par dzirdēto lekciju:
1. Vai jūs jebkad esat mēģinājuši lūgt Dievu? Kas notika?
2. Ko jūs domājat par to, ka Dievs atbild uz mūsu lūgšanām?
3. Vai esat kādreiz pamanījuši kopsakarības starp to, kas notiek, un jūsu lūgšanām?
4. Lekcijā tika minēti vairāki iemesli lūgšanai. Kurš no tiem jums ir tuvāks, kāpēc?

\

Nākamā lekcija „Kāpēc un kā man lasīt Bībeli?”
Tiekamies nākamsvētdien 24.oktobrī plkst.15.00 turpat Baznīcas telpās, vai piedalieties nodarbībās
ON-LINE Zoom platformā. Saite uz nodarbību būs atrodama draudzes mājas lapā
https://magdalenasdraudze.lv/ attiecīgās svētdienas kalendārā.

Esat mīļi aicināti Jūs, Jūsu draugi, un ģimenes locekļi!
Dziesmas:

1. Lai slavē visas tautas, lai Kungu godina! (2x)
2. Mans Dievs, mans Dievs, ļauj sadzirdēt tavu kluso balsi.
Tavi sirdspuksti lai atbalsojas
manas sirds tukšajās sienās.
Kungs, Kungs, mani piepildi! (2x)
3. Redzēt Dievu vēlas mana sirds
un bez gala priecāties, redzot Dievu.
4. Lai tava sirds vairs nebaidās,
tevi Dievs mīl un Viņš tevi izglābs.
Lai tava sirds vairs nebaidās,
uzticies Dievam.

INFORMĀCIJAI:
SIRSNĪGAS LŪGŠANAS UN DIEVA VĀRDS KATRAI DIENAI atrodamas ikmēneša
izdevumā MIERAM TUVU un www.mieramtuvu.lv.
KATRU VAKARU plkst.21:00 Rožukroņa lūgšana (on-line), zoom adrese mūsu
draudzes mājas lapā- kalendārā https://magdalenasdraudze.lv/
NOTIKUMI MŪSU DRAUDZĒ:
 Ja rodās kādi jautājumi par Alfa kursu norisi, rakstiet mums: alfakurss.magdalena@gmail.com
 Katehēze pieaugušajiem- katru svētdienu plkst. 13:30 (Sv. Ģimenes Mājā vai on-line, zoom adrese
draudzes mājas lapā https://magdalenasdraudze.lv/). Vada māsa Inese, tālr.27117810. Visi mīļi
aicināti!
 Lai pieteiktos kārtējiem saderināto kursiem gatavojoties Laulības sakramenta saņemšanai, lūdzu,
rakstīt/zvanīt: diakonam Dainim Stikutam tālr.: 29158076 e-pasts: diakons.dainis@gmail.com
Pirmslaulību kurss notiek otrdienās 18:00;
 Katahēze bērniem individuāli pie katahētes Agneses, tālr.28725248, nodarbības katru svētdienu pēc
Ģimeņu Sv. Mises 12. Tikšanās vieta: Labā Gana telpa, baznīcas otrajā stāvā, aiz ērģelēm.
 Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā darbdienās un sestdienās notiek
7:30 un 19:00, Svētdienās un svētku dienās: 8:00/10:00/12:00/18:00.
Katra mēneša 13. datumā plkst. 12.00 (izņemot svētdienas) Sv. Mise par godu Fatimas Dievmātei.

