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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 20. septembrī Nr. 35 (203)

Dārgā draudze,
Jēzum ir īpašas attiecības ar bērniem… Viņš pats bija bērns… Viņš
mudina mācīties no bērniem…
Kas uzņem bērnu Manā vārdā, uzņem Mani. (Mk 9, 37)
Kas Dieva valstību nepieņems kā
bērns, tas tajā neieies. (Mk 10, 15)
Ja jūs neatgriezīsieties un nekļūsiet
līdzīgi šim bērnam, jūs Debesu valstībā neieiesiet.” (Mt 18, 3)
Rakstos ir teikts, ka Dievs sargā
bērnus. Cilvēks, kurš izvēlas un cenšas būt kā bērns, ir īpaši tuvs Dievam, jo ir Dieva labestības, labsirdības, žēlastības un svētuma liecinieks!
Esiet kā bērni…

Bērni nesaka: “Esmu liels, zinošs,
viss man ir skaidrs, viss man pieder.” Nē, viņi ir nabadzīgi, bet zinātkāri, viņu vienīgā bagātība ir beznosacījuma uzticēšanās, sirds skaidrība un paļāvība!
Bērni nebaidās būt ne atkarīgi, ne
mazi, jo tieši tā ir viņu drošības garantija!
Svētais īzāks saka: Kad lūgšanā būsi
Dieva priekšā, iedomājies, ka esi pavisam mazs — kā bērns, kas vēl
šļupst... Tuvojies Dievam ar bērna
sirdi un nesaki Viņam neko tādu, ko
iedomājies zinām. Ej Viņa priekšā
un gaidi, lai Kungs rūpētos par tevi,
kā tēvs rūpējas par saviem mazajiem bērniem. Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē sāksies 27.09.
bērniem no 3 - 6 gadiem nodarbības 9:00 un 16:30 vadīs Ieva
tālr. 22190288
un bērniem no 6 – 9 gadiem nodarbības pirms vakara sv. Mises
plkst. 16:00-18:00 tās vadīs Ilze Terēze Gulbe tālr. 29447445

Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze

Šodien Aizkrauklē noslēdzās Latvijas Jauniešu dienas. Ietversim
jauniešus mūsu draudzes lūgšanā!
Šodien, Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā notiek Karaļa Mindauga un Karalienes Martas pieminekļa atklāšana!
No 23. septembra līdz 1. novembrim Latvija jau otro gadu pēc
kārtas pievienosies starptautiskajai akcijai „40 dienas dzīvībai”.
Akcija tiks atklāta 23. septembra rītā pl. 7.30 ar Svēto Misi Svētās
Marijas Magdalēnas baznīcā. Šajā dienā pl. 18.30 notiks Nedzimuša
bērna krustaceļš Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē, bet vakarā interesenti
ir aicināti uz Iepazīšanās vakaru Klostera ielā 4. Sīkāka informācija
www.katolis.lv
Draudzes Evaņģelizācijas grupas tikšanās katru piektdienu
plkst.18:00 Klostera ielā 4, zvans Nr.15. Evaņģelizācijas grupai var
pievienoties ikviens! Kontaktpersona: Inta Skujiņa tel.: 20009299
26. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9) uzsākās Samuela grupas pirmā nodarbība. 12:00 – 13:30 grupas izveidošana, iepazīšanās, ievadkonference, 13:30 – 14:15 ievads Lectio
Divina lūgšanā un laiks individuālai lūgšanai, 14:30 Euharistija
15:30 agape un sarunas. Sīkāka informācija www.katolis.lv
Pirmdien, 28.septembrī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies
iekšējās dziedināšanas programma „Iesākumā”. Tā ir 11 nedēļu
programma, kuras ietvaros notiek slavēšana, mācība, dalīšanās un
aizlūgšana mazajās grupās. 7
Otrdien, 29.septembrī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies iekšējās dziedināšanas programma
„Dzīvības Straumes”. Tā ir 30 nedēļu padziļināta programma identitātes dziedināšanai. Tajā piedalās cilvēki, kuri ir motivēti iziet visu
30 nedēļu programmu. Pieteikties pa tel. 29455267 (Ilze).
Plašāka informācija www.dzivibasstraumes.lv .
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Dārgā draudze,
jau otro gadu Latvijā novembra pirmajā svētdienā tiek organizēta

Bāreņu svētdiena.

Projekta mērķis ir uzrunāt un skaidrot kristīgajās draudzēs esošām ģimenēm un citiem interesentiem, ka institucionālā vide nav
labvēlīga bērna pilnvērtīgai attīstībai. Lai bērniem būtu iespēja
augt ģimenē, ir svarīgi, ka vairāk ģimeņu būtu gatavas šos bērniņus pieņemt. Tāpēc mūsu draudzē, Svētās Ģimenes Mājā notiks
četri informatīvie semināri potenciālo viesģimeņu, audžuģimeņu,
aizbildņu un adoptētāju uzrunāšanai!
Informatīvajos semināros tiks skaidroti juridiskie aspekti, ievietojot bērnu ārpusģimenes aprūpē. Speciālisti stāstīs, kādām
prasmēm un zināšanām jābūt viesģimenēm un audžuvecākiem,
un ar kādām problēmām jārēķinās, uzņemot bērnu savā ģimenē.
Semināros piedalīsies arī praktizējoši audžuvecāki, lai dalītos savā
pieredzē.

Pirmais seminārs notiks šo piektdien 25. septembrī plkst.
17. 30 Svētās Ģimenes Mājā!

Nākošie semināri notiks 02.10., 16.10. latviešu valodā un 09.10.
krievu valodā. Sīkāk www.gimenesmaja.com. Dalība semināros ir
bez maksas. Lūdzu informēt par šo semināru citus un aicinu aktīvi ņemt dalību!
Draudzes prāvests – pr. Andris Kravalis
Sācis darboties savstarpējās palīdzības portāls – draudzedraudzei.lv
Lai kļūtu par portāla lietotāju, ir jāsaņem elektronisks uzaicinājums no draudzes prāvesta, (lūdzu rakstīt krandris@gmail.com)
vai draudzes atbildīgā Regnāra (regnars.senbergs@gmail.com vai
arī sazinoties ar vietnes administratoru.
Laulāto attiecību kurss Jūs kopā piedzīvosiet astoņus vakarus jaukā atmosfērā, vakariņas pie romantiski dekorēta galdiņa divatā.
Pēc vakariņām pieredzējušu lektoru (lektori- precēts pāris) vadīta
lekcija par kādu laulībā svarīgu tēmu, pēc kuras laiks sarunām.
Katrā tikšanās reizē pāriem tiek doti ar lekciju saistīti uzdevumi.
Piesakies jau tagad zvanot uz 29158076 (Dainis)
vai rakstot e-pasts: siniad@gmail.com!
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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. Andžejs Keziks, t.22420934, andzejskeziks@gmail.com
Katra pirmā mēneša 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
 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 grupa bērniem no 3 līdz 6 gadiem!
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, draudzes baznīcas 2.stāvā, 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

