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informatīvā lapa 2015. gada 11. oktobrī Nr. 38 (206)

Bet Jēzus, uzlūkodams viņu, iemīlēja to un
sacīja: "Viena tev trūkst: ej, pārdod visu,
kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs
manta debesīs. Un nāc, seko Man!" (Mk
10, 21)
Šodien mēs varam lūgt Evaņģēlijā aprakstīto cilvēka pieredzi, kurš piedzīvoja, ka Jēzus, uzlūkodams viņu, iemīlēja to.
Šis skatiens bija Kristus atbilde liecībai, kādu par savu līdzšinējo dzīvi
sniedza cilvēks, — liecībai par dzīvi
saskaņā ar Dieva baušļiem: "No savas
jaunības es esmu to visu pildījis."
Jēzus viņu uzlūko ar mīlestību, kas šajā brīdī iegūst jaunu nozīmi.
Cilvēks ar Svētā Gara roku tiek vadīts
no dzīves, ko vada baušļi, uz dzīvi
pārliecībā par dāvanu. Kristus mīlestības pilnais skatiens izsaka šo iekšējo
pāreju. Un Jēzus saka: "Ja tu gribi būt
pilnīgs, ej, pārdod, kas tev ir, un atdod
nabagiem, un tev būs manta debesīs.
Un nāc, seko Man!" (Mt 19, 21)
Ir nepieciešams augstāk par visiem redzamajiem un taustāmajiem labumiem vērtēt neredzamos, kam pagaidām pieskaramies vien cerībā.
Dievs dod pirmo aicinājumu, kas ved
ticīgo, līdzīgi kā tas bija ar Abrahamu,
pretī apsolītai, neiepazītai zemei; tad

augošu pievilcību, kas liek pielikt aizvien jaunas pūles, pievilcību, kas paceļ
dvēseli, nevis piespiežot, bet gan dāvājot cerību; un pats svarīgākais —
Dievs dāvā svēto kopību ar savu Dēlu, kurš soļo mums pa priekšu, atver
ceļu uz Tēva mājām un mums saka:
"Seko Man!"
Tas, ko Dievs sagaida no cilvēka, ir
bērna paklausība, sevis uzticēšana
bezgalīgajai labestībai, kas mūs aicina,
gatavība atdot visu, ko Dievs prasa,
un, neskatoties atpakaļ, mīlestības pilna sekošana Skolotājam, kurš mūs
ved. Burts burtā pieņemt par saviem
svētā Pētera vārdus:
"Redzi, mēs atstājām visu un sekojām
Tev."
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:
Šodien 11. oktobrī plkst. 15. 00 sākās
ALFAS kursa nodarbības!
Pirmā nodarbība: Kas ir Jēzus?
Lekciju vada pr. Andris Marija Jerumanis.
Nākošā nodarbība 18. 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!
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.
13. oktobrī, otrdien, Fatimas Dievmātes sv. Mise plkst. 12. 00!
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
16. oktobrī, piektdien, plkst. 14. 00 māmiņu un mazo bērnu slavēšana kopā ar Lindu Mikuli un 15. 00 māmiņu gaidībās vingrošana
ar Baibu Stikuti. Norises vieta Sv. Ģimenes Māja!
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!
15. oktobrī sv. Jēkaba katedrālē plkst. 11. 00 jaunais priesteris Juris
Skutelis svinēs primīcijas dievkalpojumu un dos priestera svētību!
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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.

Seminārs mūsu draudzē notiks 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!
Laulāto Tikšanās apvienība aicina pieteikties pārus uz nedēļas nogales rekolekcijām, kas notiks Sarkaņos (netālu no Rēzeknes) laikā no 2015. gada 23. līdz 25. oktobrim.
Tās organizē un vada trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieki.
Pasākuma specifika pieprasa abu laulāto klātbūtni no sākuma
(piektdienas vakars) līdz beigām (svētdienas pēcpusdiena). Pieteikties uz rekolekcijām var elektroniski Laulāto Tikšanās mājas
lapā www.laulatiem.lv. Papildus informācija pa tālr. 29621431
(Ints), 29460275 (Inga).

Ģimene ir gaisma, kas apgaismo mūsdienu pasaules tumu!
Dieva mīlestības liecībai, ko sniedz kristīgā ģimene, ir būtiska nozīme, tāpēc ģimene ir pelnījusi no Baznīcas puses
visu iespējamo uzmanību. Vērīgi uzlūkojot mūsdienu vīriešu un sieviešu ikdienas dzīvi, redzam, ka ir nekavējoties vajadzīgs īsts „ģimenes gars”! Šis „ģimenes gars” ir būtisks
elements baznīcā un katrā draudzē. Baznīca ir Dieva saime,
un tai tādai ir jābūt!
Pāvests Francisks
Nākošā svētdiena, 18. oktobris baznīcas liturģijā ir
Lūgšanu diena par misijām !
Bīskapu sinodes ietvaros par svētajiem tiks izsludināti
sv. Terēzes no Lizjē vecāki Luī Martēns un Zēlija Gerēna.
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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!)
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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

