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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 8. novembrī Nr. 42 (210)

Dārgā draudze, šodien Dieva Vārds
mūs iepazīstina ar divām nabadzīgām
atraitnēm.
Pasaule zemojas bagāto priekšā, bet
Dievam īpaši dārgi un privileģēti ir
trūcīgie, bāreņi un atraitnes.
Bībele saka: „Klausieties, mani mīļotie
brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulei ir nabagi,
nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un
tās valsts mantiniekiem, ko Viņš ir apsolījis
tiem, kas Viņu mīl?” (Jēkaba 2:5).
Sv. Raksti aicina palīdzēt trūcīgiem
cilvēkiem. Palīdzot trūcīgiem, mēs godājam Dievu. Bībele saka: „Kas vājajam
dara pāri, tas nonievā viņa Radītāju, bet,
kas par grūtdieni apžēlojas, tas godā Dievu.” (Sal.pam. 14:31)
Dievs apsola svētības tiem, kuri palīdz
trūkumā esošiem cilvēkiem. Nabadzība – gluži tāpat kā bagātība – pati par
sevi nav tikums.
Jēzus vēroja kā cilvēki ziedo templī un
uzslavēja atraitni, jo viņa atdeva visu –
iedeva visvairāk (procentuāli).
Tu vari pelnīt daudz, bet tev tik un tā
nepietiek, un tu nesaproti, kur tā nauda paliek, jo naudai neseko svētība.
Nav būtisks naudas daudzums, bet
gan to pavadošā svētība.
Lielākais, ko vari dot Dievam, ir nodot sevi Dievam, ziedot sevi.

Viss sākas ar sevis ziedošanu – atdod
savu prātu, laiku, spējas. Lai ziedojums nav skopuma liecība citam.
Kā tu vari Dievam parādīt mīlestību?
Atdodot sevi, esot dāsns.
Pāvests Francisks saka: Nabagi ir mūsu skolotāji pavisam redzamā veidā.
Viņi mums atklāj, ka cilvēka vērtību
nenosaka īpašumu skaits vai cik daudz
naudas viņam ir bankā. Nabadzīga
persona, persona, kurai trūkst materiālu īpašumu, vienmēr saglabā savu
cieņu. Nabagi mums daudz var iemācīt par pazemību un paļāvību uz Dievu.
Atraitne, kura atdeva savus divus
pēdējos grašus svētnīcas upurlādē, ir
kā to devības paraugs, kuriem nav nekā, bet tie tomēr atdot visu, kas tiem
pieder (Lk 21, 1 – 4).
Pr. Andris
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Draudzes informācija:

Šodien, sirsnīgi sveicam Svētās Marijas no Nācaretes,
Baznīcas Mātes, Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas
skolas dalībniekus! Tikšanās pēc sv. Mises plkst. 10. 00
(baznīcā un tad Sv. Ģimenes Mājā)!

Šodien, 8. novembrī plkst. 15. 00 ALFAS kursa nodarbības! Piektā nodarbība: Kā un kāpēc lasīt Bībeli? Lekciju vada Žozefs Bastēns
(Beļģija). Nākošā nodarbība 15. novembrī plkst. 15. 00!
Šodien, 8. 11 plkst. 14. 00 Katehēze pieaugušajiem - sagatavošanās Izlīgšanas sakramentam un Pirmajai sv. Komūnijai!
11. novembrī plkst. 18. 00 kamerkora MEDERA garīgās mūzikas koncerts mūsu draudzē! Mākslinieciskā vadītāja Gunta Vāvere, diriģents
Pāvels Veļičko, kormeistare Laima Vikmane
Piektdien, 13. 11. sv. Mise plkst. 12. 00 Fatimas Dievmātes godam!
Sestdien, 14. novembrī plkst. 12. 00 Sāpju Dievmātes baznīcā kardināls
Jānis Pujats svinēs 85. dzīves gada pateicības dievkalpojumu!

Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiek svētdien bērniem no 3
- 6 gadiem nodarbības 9:00 un 16:30 vada Ieva tālr. 22190288,
un bērniem no 6 – 9 gadiem nodarbības pirms vakara sv. Mises plkst.
16:00-18:00 vada 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
Kopiena Chemin Neuf lūgšanu grupas notiks "Svētās Ģimenes
Mājā", Klostera 5/7 pagrabstāvā, katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā pl. 19.00-20.00. Nākamās tikšanās 10.11. un 24.11. Uz lūgšanu grupu aicināti visi! Kontakttālruņi: 26079853 (Aija), 26269830 (Kaspars).
Otrdien, 24. novembrī, plkst. 20.30, Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā tiks svinēta Svētā Mise par dzimtas koka dziedināšanu!
Lai tai sagatavotos un pareizi atpazītu problēmu cēloņus dzimtā, iespējams izmantot materiālus no grāmatas „Dieva bērnu pilnvaras” 96. –
115. lpp. To var iegādāties draudzes grāmatu galdā.
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Dievs apsola svētības tiem, kuri palīdz
trūkumā esošiem cilvēkiem.
Bībele saka: „Vai ne tā? Kad tu savu
maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas
bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu
redzi kailus un tos apģērb un neatraujies
no sava tuvāka, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā,
un Tā Kunga godība tevi pavadīs. (…) Un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst.”
(Jesajas 58:7-11)
ALFAS kursa nedēļas nogales tikšanās mūsu draudzē būs no 20. līdz
22. novembrim! Aicināti visi!
Nedēļas nogalē mūsu draudzē uz rekolekcijām bija pulcējušies
Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas Mātes, Kristīgās dzīves un
e v a ņ ģ e l i z ā c i j a s
s k o l a s
a u d z ē k ņ i .
Skolas mērķis ir palīdzēt kristiešiem augt ticībā pašiem, sagatavoties
Evaņģēlija vēsts nešanai citiem un kļūt par līderiem draudzēs, lūgšanu
grupās un kopienās. Paralēli zināšanu gūšanai skola sniedza iespēju
satikt un personiski iepazīt dzīvo Dievu, studēt Bībeli, piedalīties pielūgsmē, kā arī gūt jaunus draugus un veidot kontaktus ar citu draudžu, kopienu un valstu kristiešiem, sekmējot to savstarpējo sadarbību
gan vietējā, gan starpvalstu mērogā.
Kristietis nedrīkst aizvērt durvis nevienam. Tas, kurš kādu atgrūž, jo uzskata sevi par labāku, izraisa konfliktus un šķelšanās. Par to
kādu dienu viņam nāksies atbildēt Dieva tiesas priekšā.
Lūgsim žēlastību, lai mēs būtu vīrieši un sievietes, kas vienmēr, vienmēr pieņem, protams, ar vesela saprāta robežās, bet vienmēr. Nekad
nevienam neaizvērt durvis, bet vienmēr būt ar atvērtu sirdi. Vai man
tas patīk, vai nepatīk, bet – ar atvērtu sirdi. Lai Kungs dod mums šo
žēlastību! Tur, kur nav žēlsirdības, nav taisnības, un šodien Dieva tauta daudzreiz cieš no tiesāšanas bez žēlsirdības. Pāvests Francisks
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!
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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

