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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 05. jūnijā Nr. 24 (236)

Dārgā draudze!
Šodienas liturģijā mēs iepazīstam
vairākas atraitnes, kuras zaudējušas
savus vienīgos dēlus.
Lūkasa Evaņģēlijā mēs lasām, ka liela ļaužu pulka pavadība Jēzus dodas
uz Naines pilsētu un tās tuvumā sastop otru ļaužu grupu – lielu pilsētnieku pulku, kas nāk bēru gājienā.
Blakus mirušajam jauneklim iet viņa
māte. Palikusi bez sava dēla, atraitne
tagad ir pilnīgi viena.
Evaņģēlists ļauj mums noprast. ka
atraitnes dēla uzmodināšana no nāves nav nejaušs notikums.
Žēlsirdības vadīts, Jēzus apzināti
dodas pie atraitnes, lai modinātu viņas dēlu no nāves un ar šo brīnumdarbu atklātu, ka Viņš ir nāves un
dzīvības Kungs, Dievišķais Glābējs
un Pestītājs.

Jau iepriekš Jēzus bija dziedinājis
slimos, izdzinis ļaunos garus, bet tagad tiek uzvarēta nāve!
Jēzus uzrunā mirušo jaunekli un uzmodināja viņu no nāves miega.
Dievs savā žēlsirdībā dod cilvēkam
dzīvību, viņu ceļ augšā no miroņiem, gan no garīgās, gan fiziskās
nāves! Tā ir Dieva žēlsirdība!
Pilnā mērā Dieva žēlsirdības spēks
atklāsies tad, kad pats Jēzus celsies
augšām no nāves, lai pasludinātu
cilvēcei piedošanu un glābiņu.
Žēlsirdība ir pīlārs, kas uztur visu
Baznīcas dzīvi, saka pāvests Francisks.
Žēlsirdība ir ceļš, kas vieno Dievu
un cilvēku, jo atver sirdi cerībai
vienmēr tikt mīlētam, neraugoties
uz mūsu grēka robežām.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Sirsnīgi sveicama 4. jūnijā ordinēto priesteri
Elvi Rudoviču, kurš nozīmēts mūsu draudzē!

Šodien, 6. jūnijā plkst. 13. 00 Kapusvētki Baltezera kapos: - Sv.
Mise, aizlūgums par mirušajiem, kapu pasvētīšana.
9. jūnijā plkst. 18. 30 Laulāto kursa izlaidums! Vieta: Sv. Ģimenes Māja un sv. Marijas Magdalēnas baznīca (no plkst. 20. 00)!
10. jūnijā 16. 30 RARZI sv. Mise. Diplomu izsniegšana, mācību
gada noslēguma pateicības dievkalpojums!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiek svētdien. Bērniem no 3-6 gadiem no rīta 9:00-9:55 (ar turpinājumu pēc Sv. Mises
līdz 12:30), pa dienu 13:30-15:20, vakarā 16:00-17:30, Magdalēnas
baznīcas 2.stāvā, vada Ieva (22190288) ar palīgiem. Bērniem no 69+gadiem pieejamas arī nodarbības ceturtdienās 17:30-19:30, Rīgas
katoļu ģimnāzijas telpās, O. Vācieša ielā 6. Nodarbības vada Ilze
Terēze Gulbe (29447445)
Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē Katoļu baznīcas dievkalpojums notiks 12. un 26. jūnijā plkst. 11. 00. Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads. Visi laipni aicināti!
Sestdien, 11. jūnijā, uz atvērto durvju dienu aicina Rīgas
Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI). Pasākuma laikā interesenti varēs gūt informāciju par institūtā realizētajām studiju
programmām, iestāšanās prasībām un piedāvātajām izglītības un
garīgās dzīves aktivitātēm. Atvērto durvju diena Mazajā Pils ielā 2
sāksies pl. 10 ar institūta un studiju programmas prezentāciju. Pl.
11.30 par pastorālā konsultanta darbu. Savukārt par pastorālā darba
iespējām pēc RARZI pabeigšanas Svētās Ģimenes mājā pastāstīs
Inese Švekle. Pēc prezentācijām būs laiks neformālām sarunām pie
kafijas un tējas tases, bet pl. 13 sekos neliela ekskursija uz Svētās
Ģimenes māju.
Pāvests Francisks: Marija ir žēlsirdības, dzīvības un maiguma
Māte. Viņa ir mūsu cerība! Viņas acis ir vislabākais žēlsirdības
trauks, no kura varam smelt šo labestības pilno skatienu, pēc kura
mums tik ļoti slāpst.
Šīs žēlsirdīgās acis palīdz saskatīt Dieva žēlsirdības darbus pasaulē.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja

nedēļas plānu!
Soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466

Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

7. jūnijā Senioru klubiņā: plkst. 13.00 Prāta spēles “Vai tu pazīsti
Rīgas baznīcu vēsturi?”. plkst. 14.00 Filma “Dvēseļu gans”. Stāstījums par priesteri Jāni Bratuškinu.
7. jūnijā plkst. 15.00-16.00 Pirmo reizi vingrošana kopā ar trenneri
Rudīti (iepriekš pierakstoties ).
Trešdienās plkst. 17.30 Kristīgo filmu vakari.
9. jūnijā plkst. 12.00 Mākslinieces Diānas Dimzas-Dimmes ievadlekcija par Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju.
"Garīgās dzīves padziļināšanas kurss " - turpinājums
Sakramentālā dzīve. Tikšanās Sv. Ģimenes Mājā pirmdienās no
18.00 līdz 19.00 Īpašo svētību sakramenti – laulības un priesterības
sakraments (06. 06.) Nodarbības vada Anastāsija.
10. jūnijā BAZNĪCU NAKTS
Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīca
18.00 Lūgšanu sākums, Vesperes. 19.00 Dievkalpojums. Svētā Mise.
21.00 JVLMA vokālā ansambļa “LUAR” koncerts
20.00 – 24:00 Iespēja apskatīt baznīcu, tās interjeru, altārgleznu, iedegt svecīti, pabūt klusā apcerē
Biedrības “Svētās Ģimenes Māja” dienas centrs
18.00 Uzruna. Biedrības “Svētās Ģimenes māja” vadītāja Inese
Švekle. 18.30 Radošā darbnīca “Uzraksti vēstuli Dievam”
18.30, 19.00, 19.30 Ekskursija “Senie Cisterciešu klostera pagrabi”.
Iespēja iepazīties ar sakrālo priekšmetu kolekciju un 14. gadsimta
pagrabiem. 20.00 Stāstījums “Sakrālās arhitektūras un mākslas
mantojums Latgalē”, mākslas zinātniece Dr. art. Rūta Kaminska
21.00 Lūgšana “Tāvs myusu, kas esi debesīs…” 21.05 “Rūpes par
kopējām mājām”, saruna par Pāvesta Franciska vides un ekoloģijas
jautājumiem veltīto encikliku “Laudato Si’!”.22.00 Filma “Māsa Anna”.
23.30 Tezē lūgšana
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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. Aivars Līcis, tālr.: 29104798, e-pasts: liicis84@inbox.lv
Katra mēneša pirmajā 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 (draudzes ērģelniece)
 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 grupas bērniem 3-6g., vada
Ieva (22190288) un 6-9+g., vada Ilze Terēze Gulbe (29447445).
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, Svētās Ģimenes mājā, 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

