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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 26. jūnijā Nr. 27 (239)

Dārgā draudze! Šodienas Evaņģēlijs
mums atklāj un māca Kristus dievišķo nabadzību. Zemes dzīves laikā nabadzība bija Jēzus uzticamā
ceļabiedre.
Vēlāk Kristus to atstāj mantojumā
saviem mācekļiem un visiem tiem,
kas vēlas Viņam sekot un būt Viņa
draugi.
Jēzu, Tu mācīji nabadzību pats ar
savas dzīves piemēru, Tavi vārdi to
pagodināja, svētīja un norādīja, cik
tā ir nepieciešama.
Par vecākiem Tu izvēlējies nabadzīgus amatniekus, Tu piedzimi grotā,
kas tika izmantota kā kūts, darbs,
kuru Tu strādāji, nedarīja Tevi bagātu. Pirmie, kas atnāca Tevi pielūgt,
bija gani, bet, templī veltot Tevi
Dievam, vecāki nesa dāvanas, kuras
upurē nabagi. Būdams nabadzīgs
strādnieks, trīsdesmit gadus Tu mājoji nabadzīgajā Nācaretē.
Savas atklātās dzīves laikā Tu dzīvoji no citu labvēlības, par saviem
līdzbiedriem izvēlējies nabadzīgus
zvejniekus. Tev nebija pat akmens,
ko likt pagalvī. Kalvārijā Tev atņēma apģērbu — vienīgo, kas Tev piederēja, — un kareivji to sadalīja savā starpā.

Tu nomiri kails, un Tevi aiz līdzcietības apglabāja svešinieki. Tik tiešām Tu pats sacīji — svētīgi garā
nabagie! (Mt 5, 3)
Dieva lielums ir tas, ka Viņš ir visa
Mīlestība, un Dieva lielums ir tas, ka
Viņam nekas nepieder.
Dieva lielums ir tas, ka Viņš atdod
visu. Dieva lielums ir tas, ka Viņš
sevi bezgalīgi iztukšo.
Un tieši uz šo lielumu Dievs mūs
aicina: uz lielumu, ko nav iespējams
atņemt, uz lielumu, kas atbilst mūsu
eksistencei un nevis stāvoklim, kas
atbilst tam, kas mēs esam, un nevis
tam, ko darām. (M. Zundels).
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 26. jūnijā plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem! Vieta Liepas zāle, Klostera 4, otrajā stāvā, aicināti visi! Nodarbību vadīs
misionārs Žozefs Bastēns.
Šodien, 26. jūnijā plkst. 18. 00 vakara sv. Mises laikā mūsu
draudzē viesosies Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolēni, pasniedzēji un
skolas kapelāns pr. Modris Lācis!
28. jūnijā plkst 13.00 Sarunas ar garīdznieku. Tikšanās ar priesteri Andreju Mediņu. Tikšanās vieta - Sv. Ģimenes Māja.
29. jūnijā sv. Ap. Pētera un Pāvila svētki! Sv. Mises 7. 30, 10. 00
un 19. 00. Baznīcā tiek vākti ziedojumi Vatikāna kūrijai.
29. jūnijā, trešdien plkst. 19. 00 Latvijas Kristīgā akadēmija dāvina mūsu draudzei Sv. Ģimenes ikonu, kura tapusi kā studentes
Lauras Valles bakalaura darbs. Aicinām uz svinīgu ikonas pasvētīšanas un dāvināšanas "Svētās Ģimenes Mājai" pasākumu!
Pasākuma programma: 18. 35 Vesperes baznīcā, 19. 00 Sv. Mise,
Ikonas pasvētīšana / baznīcā. 20. 00 svinīgs gājiens uz SĢM un ikonas novietošana lielajā zālē. Pateicības vārdi, sadraudzības laiks,
agape, svētku maltīte.
3. 07. mūsu draudzē svinēsim bīskapa Jāņa Cakula dzīves deviņdesmito gadadienu! Draudzes locekļi varēs apsveikt bīskapu pēc
svētajām Misēm! Pēc tam sadraudzības laiks Sv. Ģimenes Mājā.
4. jūlijā plkst. 7. 30 sv. Misi mūsu draudzē svinēs arhibīskaps
(kopā ar diecēzes priesteriem). Pēc sv. Mises b. Jāņa Cakula apsveikšana un sadraudzības laiks Sv. Ģimenes Mājā.
No 4. jūlija līdz 7. jūlijam Rīgas Garīgajā seminārā notiks Rīgas un Jelgavas diecēžu priesteru rekolekcijas!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
LABĀ GANA KATEHĒZE. (Bērniem no 3-9+g.v.) Lai gan vasarā LGK nodarbības nenotiek, ikviens interesents un vecāki (kas
vēlas pieteikt bērnus vecumā 3-6 un 6-9+ LGK nodarbībām vai iepazīties ar LGK, satikt nodarbību vadītāju, saņemt informāciju par
LGK. Par nodarbībām 3-6 g.v. bērniem – Ieva, t.: 22190288. Par nodarbībām 3-6 un 6-9+ g.v. bērniem – Ilze Terēze Gulbe, t.: 29447445.
Ar oktobri plānots atsākt nodarbības - 2016./17.mācību gadu.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja

nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466

Mīļi aicinām uz aktivitātēm!
04.07. plkst.17.30 Informatīvais seminārs „Katram bērnam
sava ģimene - 2016”, lai uzrunātu kristīgajās draudzēs esošās ģimenēs kļūt par audžuvecākiem (audžuģimenēm,
adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimēnēm).
Seminārā kā lektori būs Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs, profesionālo audžuģimenu apvienības
"Terēze" vadītaja Ārija Martukāne, praktizējošu audžuģimeņu vecāki.
Lai ikvienam bērnam mūsu valstī būtu iespēja sajust atbalstu, mīlestību un augt ģimenē, ir svarīgi, lai mēs būtu gatavi
izprast un uzņemties šo svētīgo misiju!
Papildus informācija, rakstot uz
e-pastu: i.svekle@gmail.com vai zvanot uz tālruni: 29446400 Inesei.
Pirmdienās plkst. 12.00 pašpalīdzības grupa “Atbalsts meklējot darbu”. Vada sociālā darbiniece Rita.
Trešdienās plkst. 13.00 psiholoģes Dzintras Bušmanes konsultācijas. Lūgums iepriekš pierakstīties (20000466).

Pāvests Francisks paziņoja, ka šī gada 16. oktobrī notiks piecu
svētīgo kanonizācijas svinības. Jauno svēto vidū būs divi franči,
viens spānis un divi itāļi. Kopā Baznīcai būs septiņi jauni svētie.
Plašāk pazīstama ir klostermāsa Elizabete no Svētās Trīsvienības.
Viņa iestājās Karmela klosterī 21 gada vecumā. Elizabete gribēja,
lai viņas dzīve būtu slavas dziesma Kungam, un izvēlējās pilnībā
atdot sevi Trīsvienīgā Dieva mīlestībai.
No 24. līdz 26. jūnijam pāvests Francisks kā svētceļnieks apmeklē Armēniju.
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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 Mise
angļu val. līdz septembrim nenotiks!)
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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

