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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 27. septembrī Nr. 36 (204)

Dārgā draudze, tuvojas noslēgumam
svētā tēva pāvesta Franciska svētceļojums pa Kubu un ASV.
Pirmoreiz vēsturē pāvests uzrunāja
ASV Kongresu, viņš apmeklēja bezpajumtniekus, imigrantu skolas, satikās ar baznīcas klēra locekļiem un
klosterļaudīm. Ļoti aizkustinoša bija
pāvesta tikšanās ar ASV prezidentu
Baraku Obamu un viņa uzruna ANO.
Tieši šodien, Filadelfijā, pāvests piedalās VIII Pasaules ģimeņu saietā, lai
svinētu un atbalstītu laulības un ģimenes institūciju.
Pāvesta svētceļojums ir Dieva mīlestības un svētības zīme. Amerikāņu tautai pāvests atgādināja cik svarīga ir cerība.
Cerības tikums mūs atbrīvo no tukšām saistībām, no abstraktas analīzes.
Cerībai nav bail iekļauties un būt par
raugu vietās, kur mums ir lemts dzīvot
un darboties.
Smoga vidū cerība mums liek saskatīt
Dieva klātbūtni, kas turpina staigāt pa
mūsu pilsētu. Nekas un neviens mūs
nespēs šķirt no Viņa Mīlestības.
Pāvests mudināja: ejiet un sludiniet,
ejiet un dzīvojiet, jo Dievs ir jūsu vidū
kā žēlsirdīgais Tēvs, kurš iziet katru
rītu un katru vakaru, lai redzētu, vai
Viņa bērns atgriežas mājās, un tiklīdz

to ierauga, steidzas pretim, lai apskautu. Tas ir apskāviens, kas vēlas pieņemt, šķīstīt un pacelt par saviem cieņas pilniem bērniem.
Katrs ir aicināts iet pie citiem, lai dalītos labajā vēstī, ka Dievs ir mūsu
Tēvs, ka Viņš iet mums blakus, Viņš
atbrīvo mūs no anonimitātes, no dzīves bez sejas, no tukšas dzīves un ieved mūs tikšanās skolā. Viņš atbrīvo
mūs no sāncensības kara, no pašpietiekamības, lai atvērtu mūs miera ceļam – tā miera, kas dzimst no otra atzīšanas, miera, kas rodas sirdī, jo īpaši
tad, kad uzlūkojam vistrūcīgāko kā savu brāli. Lai Dievs jūs svētī!
Pāvests Francisks. (Sag. pr. A. K.)
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Draudzes informācija:

Šodien, uzsākam pirmo katehēzes nodarbību bērniem.
Tikšnās pēc sv. Mises plkst. 10. 00!
Sirsnīgi sveicicam bērnu un vecākus!!!
Sirsnīgi sveicam Rīgas Garīgā semināra pirmā kursa audzēkņus
mūsu vidū! Pēc sv. Mise plkst. 10. 00 tikšanās Sv. Ģimenes Mājā!

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

ALFAS kursa nodarbība sāksies 4. oktobrī plkst. 15. 00
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
2. oktobrī, pirmā mēneša piektdienā, Konsekrēto lūgšana mūsu
draudzē. Lūgšanu vakaru vada kapucīnu brāļi un māsas kalpones. Programmā: Sv. Mise plkst. 19. 00, Rožukronis, adorācija, sadraudzības
laiks! Sv. Mise plkst. 24. 00!
3. oktobrī Tautas Rožukroņa dalībnieku tikšanās. Sv. Mise plkst. 12. 00,
tad Rožukronis, sadraudzības agape!

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
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 .
17.oktobrī plkst.18.00 Koncerts - albuma prezentācija
"Trīspuksti" Spēlē un dzied Laura Bicāne plkst. 19. 00 sv. Mise,
pēc sv. Mises draudzības agape Sv. Ģimenes Mājā!
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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. Nākošais seminārs notiks 2. oktobrī plkst. 17. 30

Svētās Ģimenes Mājā!

Nākošie semināri notiks 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
Atziņas no VIII pasaules Ģimeņu saieta Filadelfijā
«Cilvēki var dzīvot lielā, skaistā mājā, bet justies kā bezpajumtnieki, jo
ne jau kvadrātmetri ir paši svarīgākie, bet gan klātbūtnes un mīlestības dāvana ģimenē.
Mums ir jāpazinās, ka Baznīca ir kara hospitālis, un jābūt gataviem
reaģēt sarežģītos gadījumos. Sāp visi ievainojumi, bet visvairāk sāp
tad, kad redzam sev tuvo cilvēku ciešanas. Lai gan dzīvē nevaram izvairīties no ievainojumiem, tomēr varam sajust Jēzus dziedinošo pieskārienu. Arī pēc savas augšāmcelšanās Kristus nes savā miesā ciešanas zīmes. Viņā mūsu ciešanu brūces kļūst par mīlestības un solidaritātes zīmēm. Pieņemot savas ciešanas cilvēks kļūst atvērtāks, žēlsirdīgāks un saprotošāks. Dziedināšanu varam saņemt kopienās: ģimenē,
draudzē, skolā, draugu pulkā. Baznīcas misija ir dziedināt, vienot un
stiprināt’’
Manilas arhibīskaps Kardināls Luīss Tagle
Šajā Ģimeņu saietā 27. 09. dalību ņems svētais tēvs Francisks.
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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

