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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 4. oktobrī Nr. 37 (205)

Dārgā draudze,
šodien Dieva Vārds mums atklāj
daudzus svarīgu norādījumu par ģimeni, laulības cieņu un savstarpējo
mīlestību.
Mīlestība, kas vieno vīrieti un sievieti kā laulātos un kā vecākus, ir
reizē dāvana un bauslis.
Mīlestība ir dāvana: "Mīlestība ir no
Dieva; katrs, kurš mīl, ir dzimis no
Dieva un pazīst Dievu." (1 Jņ 4, 7)
Un tajā pašā laikā mīlestība ir arī
bauslis, vislielākais bauslis: "Tev būs
mīlēt..." (Mt 22, 37.39) Paklausīt mīlestības bauslim nozīmē īstenot visu, kas no kristīgas ģimenes tiek
prasīts. Patiesībā visas prasības var
rezumēt šādi: laulības uzticība un
godīgums, atbildīga tēvišķība un
audzināšana.
Baznīcā darbojas tā mūžīgā un nesagraujamā mīlestība, kas katra cilvēka dzīvei nodrošina pastāvīgu jēgu arī tad, ja nezinām nākotni.
Tāpēc katras kristīgās ģimenes veidošana tiek ietverta Baznīcas kopienas kontekstā. Baznīcu veido ģimenes, jeb “nelielās mājas baznīcas”,
(pamatojoties uz Baznīcas tēva Jāņa
Hrizostoma izteicienu).

Kristīgā laulība ir dabiska vieta, kurā piepildās cilvēka personas iekļaušanās Baznīcas lielajā ģimenē. Ģimene ir mājas Baznīca un tā ir aicināta būt par pirmo lūgšanas skolu.
Tāpat kā praktiski katrā ģimenē ir
televizors, dators, internets, uc. varam pajautātā vai mums ir lūgšanas
stūrītis, vai goda vietā ir Svētie Raksti, sakramentālijas.
Katra svētdiena patiesībā ir ģimenes
diena. Šis patiesībā ir viens no desmit baušļiem. Piemini sabata dienu
un reizi nedēļā veltīt laiku pielūgsmei, ģimenes dzīvei, gara vajadzību
apmierināšanai.
Lai Svētas Ģimenes piemērs palīdz
katram no mums apzināties laulības
cieņas, svētības aicinājumu!
Pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:
Šodien 4. oktobrī plkst. 15. 00 sākās
ALFAS kursa nodarbības!
Pirmā nodarbība: Mūsu dzīves jēga.
Nākošā nodarbība 11. oktobrī plkst. 15. 00!
Svētās Ģimenes mājā (pagrabstāvā) ir apskatāma izstāde
Dzīve ir Mīlestība!
Izstāde iepazīstina ar sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Svētā
Vaiga garīgo mantojumu!
Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiks svētdien 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

Novembra mēnesis ir īpašs aizlūguma laiks par mirušajiem.
Tāpēc rīta sv. Mises novembrī mūsu draudzē tiks svinētas par mirušajiem, apvienojot aizlūgumus kopējā sv. Gregora Mises 30 dienu
lūgšanā.
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
13. oktobrī, otrdien, Fatimas Dievmātes sv. Mise plkst. 12. 00
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!
Lieliska iespēja noskatīties filmu "Segvārds Vientulis" uz lielā
ekrāna kinofestivāla "Lielais Kristaps" filmu skatē kinoteātrī
"Citadele" 08.10. plkst. 14.00.
Filma balstīta patiesos notikumos, kuri norisinājās Līvānu apkārtnē
1945. gadā, pēc padomju okupācijas atgriešanās. Vanagu draudzes
katoļu priesteris Antons Juhņevičs baznīcas saimniecības telpās slēpa vietējos vīriešus no mobilizācijas vācu un sarkanajā armijā. Režisors Normunds Pucis, producents Normunds Pucis, studija
NPGD.
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Dārgā draudze, jau otro gadu Latvijā novembra pirmajā svētdienā tiek organizēta Bāreņu svētdiena. Lai bērniem būtu iespēja augt ģimenē, ir svarīgi, ka vairāk ģimeņu būtu gatavas šos bērniņus pieņemt. Tāpēc mūsu draudzē, Svētās Ģimenes Mājā notiks
vēl divi informatīvie semināri potenciālo viesģimeņu, audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju uzrunāšanai!
Informatīvajos semināros tiks skaidroti juridiskie aspekti, ievietojot bērnu ārpusģimenes aprūpē. Semināros piedalīsies arī praktizējoši audžuvecāki, lai dalītos savā pieredzē. Nākošais seminārs

notiks 9. oktobrī plkst. 17. 30 (krievu valodā), un latviešu valodā 16. 10 plkst. 17. 30!
Norises vieta: Svētās Ģimenes Mājā!

Sīkāk www.gimenesmaja.com. Dalība semināros ir bez maksas.
Lūdzu informēt par šo semināru citus un aicinu aktīvi ņemt dalību!
Vatikānā, Romā no 4. līdz 25. oktobrim notiks pasaules bīskapu sinode. Tās tēma «Ģimenes aicinājums un misija Baznīcā un
mūsdienu pasaulē». Pirms diviem gadiem visām vietējām Baznīcām tika nosūtītas anketas. Apkopotās atbildes ļāva ieskicēt ģimenes profilu, atklāt tās iekšējo bagātību, kā arī izaicinājumus un
grūtības. Šogad sinodē piedalīsies 270 dalībnieki no pieciem kontinentiem: 54 no Āfrikas, 64 no Amerikas, 36 no Āzijas, 107 no Eiropas un 9 no Okeānijas. Viņu vidū ir 74 kardināli, 6 patriarhi, 73
arhibīskapi, 102 bīskapi, 2 prāvesti un 13 konsekrētās personas. Ģimenes jautājumiem veltītajā forumā piedalīsies arī 24 eksperti un
sinodes sekretariāta līdzstrādnieki, 51 klausītājs un 14 brālīgo delegāciju pārstāvji. No Latvijas uz bīskapu sinodi ir devies mūs arhibīskaps Zbigņevs Stankevičš. Ietversim šo notikumu mūsu lūgšanā!
Ģimenei veltītās Bīskapu sinodes laikā Romas Marijas Lielākajā bazilikā ticīgie varēs pagodināt svētās Terēzes no Bērna Jēzus
un viņas svētīgo vecāku relikvijas. Tās tiks novietotas Salus Populi
Romani kapelā.
18. oktobrī, Svētā Pētera laukumā pāvests Francisks kanonizēs
Zēliju Gerēnu un Luī Martēnu. Viņi ar savas dzīves piemēru parādīja, ka laulāto mīlestība ir ceļš uz svētumu.
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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

