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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 1. novembrī Nr. 41 (209)

Šodien, 1. novembrī, katoliskā Baznīca svin Visu svēto dienu.
Šajā dienā tiek godināti visi Baznīcā
zināmie svētie, kā arī tie, kuriem
Baznīcas kalendārā nav veltīta īpaša
piemiņas diena. Šiem svētkiem ir sena tradīcija, kas balstīta uz Baznīcas
mocekļu pieminēšanu viņu nāves
dienā. Kad mocekļu skaits pieauga,
vietējās diecēzes ieviesa vienotu
svētku dienu visiem mocekļiem, zināmiem un nezināmiem.
373. gadā šos svētkus savā sprediķī
min sv. Efraims Sīrietis. Pirmajos
gadsimtos bija tradīcija tos svinēt
Lieldienu laikā.
Visu svēto diena mūs aicina sekot
svēto piemēram un atgādina, ka ikviens no mums ir aicināts uz svētumu. Svēto dzīves mums atgādina
Dieva svētumu un māca mūs mīlēt,
kalpot, lūgt un ziedoties. Svētie ir
patiess mūsu garīgās un ikdienas
dzīves iedvesmas avots. Viņu piemērs atgādina, kā mīlēt balstot savu
dzīvi uz Kalna svētībām. Ar šo svētību palīdzību Kristus ikvienam dāvā žēlastību mainīties. Svētības vēstī
par nākamo, par Dieva pasauli.

Svētības ir aicinājums ļaut Dievam
darboties mūsos. Visu Svēto dienā
svētie mums atgādina avotus, kur
smelties prieku, cerību un spēku.
Dieva svētie mums rāda ceļu uz laimi, viņi mums rāda, kā kļūt patiešām cilvēcīgiem.
Vēstures gaitā tieši svētie ir bijuši
patiesie reformatori, kas bieži palīdzējuši atjaunoties, atgādinājuši pareizo virzienu un labi sapratuši Dieva aicinājumu.
Šodien, mēs esam aicināti ne tikai
priecāties par svēto panākumiem,
bet ilgoties pēc līdzdalības viņu godībā, - Debesu Valstības piepildījuma, kurš jau ir iesācies mūsu dzīvē!
Pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:

Šodien, sirsnīgi sveicam Ziemeļu bērnunama bērnus ar audzinātājiem mūsu draudzē! Pēc sv. Mises draudzes locekļi un viesi ir aicināti uz tikšanos sv. Ģimenes mājā!
Šodien, Latvijas kristīgās draudzes atzīmē „Bāreņu svētdienu“, un
īpaši lūdzās šajā nodomā!

Šodien, 1. novembrī plkst. 15. 00 ALFAS kursa nodarbības! Ceturtā nodarbība: Kā un kāpēc lūgt Dievu? Lekciju vada Žozefs Bastēns
(Beļģija). Nākošā nodarbība 8. novembrī plkst. 15. 00!
Katehēze pieaugušajiem 8. 11 plkst. 14. 00
2. novembrī Mirušo piemiņas diena (Dvēseļu diena). Sv. Mises mūsu
draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00.
Novembra mēnesis ir īpašs aizlūguma laiks par mirušajiem. Tāpēc rīta
sv. Mises (darbdienās 7. 30 un svētdien 8. 00) novembrī mūsu draudzē
tiks svinētas par mirušajiem, apvienojot aizlūgumus kopējā Svētā Mises
Upurī trīsdesmit dienu garumā!
Svētās Ģimenes mājā (pagrabstāvā) ir apskatāma izstāde
Dzīve ir Mīlestība! Izstāde iepazīstina ar sv. Terēzes un viņas
vecāku 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
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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1. novembrī Latvijā atzīmē „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.
Tā kā „Bāreņu svētdiena“ pasaulē aizsākusies kā ekumēniska iniciatīva, bāreņu tematika 1. novembrī caurvīs dievkalpojumus arī daudzās
Latvijas draudzēs. Aicinājumu šajā dienā iestāties par bāreņiem pauduši visu lielāko kristīgo konfesiju vadītāji.
Latvijā ir 347 tūkstoši bērnu, no kuriem 7,6 tūkstoši neatrodas savās
bioloģiskajās ģimenēs, 4,8 tūkstoši ir aizbildnībā, bet 1,2 tūkstoši - audžuģimenēs. Savukārt 1,6 tūkstoši dzīvo institūcijās. Pastāv valsts sociālās aprūpes centri, kuros pārsvarā mitinās bērni ar veselības problēmām, kā arī pašvaldību uzturēti bērnu nami.
Ko varam darīt Bāreņu svētdienas dievkalpojumā?
Lūgt Dievu par bāreņiem. Labāk apzināties un iepazīt bāreņu situāciju. Iepazīt mūsu draudzes ģimenes kuras ir veikušas adopciju.
Pārdomāt par aicinājumu—kļūt par viesģimeni, audžuģimeni, adoptēt, un laužot aizspriedumus pēc iespējas vairāk bērniem radītu ģimenisku vidi.
Vidzemes Katoļu jauniešu centrs aicina uz Līderu semināru
Līderu seminārs – programma, kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem
uzņemties iniciatīvu savā draudzē, kopienā vai pilsētā, kā arī attīstīt
savas personības pozitīvās īpašības – sāksies ar nedēļas nogali 6. – 8.
novembrī. Kopumā programma ilgst divus gadus un ietver astoņas nedēļas nogales. Pagājušajā gadā programmas pirmo kursu pabeidza
aptuveni piecpadsmit jauniešu no dažādiem Latvijas reģioniem, un
šogad tā ir atvērta jauniem dalībniekiem. Pieteikšanās semināram, sūtot e-pastu uz adresi vkjcentrs@gmail.com vai zvanot uz tālruņa numuru 26510151 (Nils).
Pāvests: Dievs var tikai mīlēt, Viņš nenosoda. Mīlestība ir Viņa vājība
un mūsu uzvara. Dievs nespēj nemīlēt! Un tā ir mūsu drošība. Es varu
no šīs mīlestības atteikties kā atteicās labais laupītājs līdz pat savas
dzīves beigām. Taču šī mīlestība viņu gaidīja. Visļaunākais, vislielākais zaimotājs ir Dieva mīlēts ar Tēva maigumu, ar tēta maigumu.
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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

