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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 25. oktobrī Nr. 40 (208)

Šodien Evaņģēlijā iepazīstam Jērikas aklā dziedināšanu.
Šis aklais cilvēks nemitējās saukt: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Ebreji gaidīja Mesiju, kurš piedzims ķēniņa Dāvida radu rakstos.
"Dāvida dēls" — šis vārds bieži tika
lietots, kad runāja par Mesiju.
Viņš bija dzirdējis no citiem par Jēzu, jo visa zeme runāja par Viņu, un
Jēzus nosaukšana par Dāvida dēlu,
bija ticības apliecinājums, ka viņš
Viņu pieņem par Mesiju, par Glābēju, par Pestītāju. Tieši to arī nozīmēja šie vārdi – Dāvida dēls.
Pārfrāzējot viņa teikto, varam dzirdēt viņu saucam: "Jēzu! Mans glābējs! Apžēlojies par mani!"
Jo vairāk viņu apklusina, jo vairāk
viņš kliedz. Viņš negrib ļaut Jēzum
paiet garām.
Aklais cilvēks fiziski nevarēja redzēt, bet viņš garīgi ieraudzīja to, ko
neredzēja citi.
Izdziedinot Jēzus saka viņam: "Tava
ticība tev ir palīdzējusi".
Ticība ir glābusi, tās dziedinošais
spēks ir ne tikai atgriezis cilvēka
spējas, bet darījis aklo par Jēzus sekotāju, Viņa mācekli.

Kur mēs esam šajā stāstā?
Pūlī kopā ar Jēzu, starp mācekļiem,
tuvu Jēzum, bet varbūt mēs esam
kā Bartimejs? Akli Dieva žēlastībai
savās dzīvēs?
Vai apzināmies, ka pasaule iet
mums garām? Varbūt jūtamies aizmirsti, ievainoti, atstumti, bezpalīdzīgi, nožēlojami?
Jēzus ir tepat. Viņš ir mums līdzās.
Viņš gaida mūsu saucienu, vēlas
mūsu paļāvību un uzticēšanos. Ticībā mēs Viņu satiekam.
Arī šodien Viņš ir klātesošs Savā
Vārdā, Vissv. Sakramentā, lūgšanās
un sadraudzībā. Ļausim Viņam mūs
dziedināt, atvērt arvien vairāk gara
acis, āmen!
Pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija: Šodien, 25. oktobrī plkst. 15. 00

ALFAS kursa nodarbības! Trešā nodarbība: Kā es varu būt pārliecināts
par savu ticību? Lekciju vada Žozefs Bastēns (Beļģija).
Nākošā nodarbība 1. novembrī plkst. 15. 00!
Svētās Ģimenes mājā (pagrabstāvā) ir apskatāma izstāde
Dzīve ir Mīlestība! Izstāde iepazīstina ar sv. Terēzes un viņas
vecāku garīgo mantojumu! 18. oktobrī, pāvests Francisks ir pasludinājis
Terēzes vecākus Zēliju Gerēnu un Luī Martēnu par svētajiem.
Piektdien, 30. oktobrī plkst. 18. 00 Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā
Dzejas koncerts ’Pieskaršanās Bezgalībai’, programmā : dzeja Linda
Bērzmārtiņa, piedalās Santa Bulatova, Mārtiņš Zvīgulis, Ilze Fomina,
Ruta Birzule, Madara Jauģiete, Austra Klotiņa.
31. oktobrī plkst. 9. 00 tikšanās / brokastis ar draudzes priesteriem, pēc
tam no plkst. 10. 00 draudzes talka! Aicināti visi!
1. novembrī Latvijā atzīmēs „Bāreņu svētdienu“, īpašu dienu, kad
rūpēs par bāreņiem iestājas kristīgās draudzes 70 pasaules valstīs. Latvijā tā notiks otro reizi. „Bāreņu svētdienas“ galvenā vēsts ir aicinājums
atbalstīt bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, kļūstot par
adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, viesģimenēm, kā arī brīvprātīgajiem darbiniekiem bērnu namos.
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
Tautas nemitīgā Rožukroņa dalībnieki! Aicinām š.g. 7. novembrī
svētceļojumā uz Sv. Dominika baznīcu Liepājā, kur notiks svinības par
godu Dominikāņu ordeņa 800. jubilejas gada sākumam. Pieteikšanās
un tuvākas ziņas pie koordinatores Helēnas (tālr. 26102794) vai Jura
(tālr. 29541739). P.S. Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā 7. novembrī
pl. 12. 00 Svētā Mise nenotiks.
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No 25. līdz 30. novembrim pāvests Francisks dosies apustuliskajā
ceļojumā uz Āfriku. Viņš apmeklēs Keniju, Ugandu un Centrālāfrikas
Republiku. Neraugoties uz Centrālāfrikas Republikas galvaspilsētā
notiekošajiem nemieriem, Svētā tēva vizīte arī šajā valstī pagaidām paliek spēkā. Vatikāns ir publicējis viņa ceļojuma programmu.
Ir noslēgusies pasaules bīskapu sinode par ģimeni. Vārds
„sinode” nozīmē „iet kopā”. Vairāk kā 360 bīskapi no visas pasaules
triju nedēļu laikā pārdomāja ģimenes aicinājuma cieņu, cerības motīvus un izaicinājumu šodienas pasaulē.
Pāvesta Franciska homīlijas fragments (23. oktobrī)
Laiki mainās un arī mums, kristiešiem, ir nemitīgi jāmainās! Laiki dara to, kas tiem jādara – tie mainās savukārt kristiešus es aicināja darīt
to, ko vēlas Kristus: novērtēt laikus un mainīties tiem līdzi, paliekot
stipriem Evaņģēlija patiesībā. Tas, ko nedrīkst pieļaut, ir mierīgais
konformisms, kas liek palikt nekustīgiem!
Dievs mūs ir radījis brīvus un lai dzīvotu saskaņā ar šo brīvību, ir jāatveras Gara spēkam un jāsaprot labi, kas notiek mūsos un ārpus mums,
izmantojot izšķirošanas metodi.
Mums ir brīvība, lai izvērtētu to, kas notiek mums apkārt. Taču, lai izvērtētu, ir labi jāzina, kas patiešām mums apkārt notiek. Kā to izdarīt?
Kā izdarīt to, ko Baznīca sauc par ‘laika zīmju pazīšanu’? Laiki mainās. Pazīt šīs pārmaiņas, pazīt dažādus laikus un laiku zīmes ir kristīgās gudrības sastāvdaļa. Ko nozīmē viena un otra lieta? Un tas ir jādara bez bailēm, ar brīvību.
Kāda ir vēsts, ko Kungs grib man dot ar šo laiku zīmi? Lai saprastu
laiku zīmes, vispirms ir nepieciešams klusums. Ir jāpaklusē un jāpavēro. Un pēc tam savā iekšienē ir jāpārdomā. Tā piemēram: kāpēc šodien ir tik daudzi kari? Kāpēc kaut kas ir noticis? Un ir jālūdzas...
Klusums, pārdomas un lūgšana. Tikai tādā veidā mēs varēsim saprast
laiku zīmes, to, ko grib teikt Jēzus.
Pāvests Francisks
Iznācis "Katoļu Kalendārs 2016", kuru iegādāties var mūsu grāmatu galdā, kā arī grāmatu veikalos “Amnis” un “Jānis Roze”.
Gatavojoties Dieva žēlsirdības gadam, kurš sāksies šī gada 8. decembrī, kalendāra vāku rotā Rembranta van Reina glezna “Pazudušā dēla
atgriešanās”. Vairāk nekā 360 lapaspušu biezais kalendārs šogad ir nedaudz mainījis savu vizuālo tēlu. Kā katru gadu „Katoļu Kalendārā”
uzzināsiet par svētku un atceres dienām, gavēņa laiku, kā arī vajadzības gadījumā varēsiet atrast priesteru, draudžu, kopienu un kristīgo
organizāciju kontaktinformāciju.
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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

