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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 3. jūlijā Nr. 28 (240)

Dārgā draudze! Šodien ieklausīsimies
pāvesta Franciska vārdos, kurš skaidro
šodienas Evaņģēliju Lūgšanas dienā
par aicinājumiem.
Lūdziet pļaujas lauka Kungu, lai Viņš
sūta strādniekus Savā pļaujā. Šie vārdi
mūs pārsteidz, jo visi zinām, ka vispirms zeme ir jāuzar, jāiesēj sēkla un
jārūpējas par to, lai īstajā laikā novāktu
bagātīgu ražu.
Tomēr Jēzus apgalvo, ka pļaujas lauks
ir liels. Bet kurš ir ieguldījis darbu, lai
sasniegtu šo rezultātu? Atbilde ir tikai
viena - Dievs. Ir skaidrs, ka lauks, par
kuru runā Jēzus, ir cilvēce, tie esam
mēs. Tā efektīvā rīcība, kas dod "lielu
pļaujas lauku", ir Dieva žēlsirdība, tā
ir vienotība ar Viņu (sal Jņ 15,5).
Lūgums, ko Jēzus izsaka Baznīcai, ir
aicinājums pavairot to cilvēku skaitu,
kuri kalpotu Dieva valstībai. Svētais
Pāvils, kas kļuva par vienu no Dieva
līdzstrādniekiem, nenogurstoši sevi
veltīja Evaņģēlija sludināšanai un Baznīcai. Ar tāda cilvēka apziņu, kurš ir
personīgi piedzīvojis, cik Dieva glābjošā griba var būt neizprotama, kā arī
to, ka žēlsirdība ir katra aicinājuma
pamats, apustulis atgādina Korintas
kristiešiem: "Jūs esat Dieva druva" (1Kor 3,9). Tāpēc sākumā mūsu
sirdīs jūtam izbrīnu par lielo pļaujas

lauku, kuru tikai Dievs var dāvāt, pēc
tam jūtam pateicību par Viņa mīlestību, jo Viņš vienmēr mīl pirmais, beigu
beigās pielūdzam Viņu Viņa lielo darbu dēļ, bet pielūgsmes pamatā jābūt
mūsu brīvajai vēlmei darboties ar Viņu un Viņam.
Ļausim, lai mūsu sirds kļūst par
"labo augsni", kas klausās, pieņem un
izdzīvo Vārdu, tādā veidā nesot
augļus. Jo vairāk mācēsim savienoties
ar Jēzu lūgšanā, Svētajos Rakstos,
Euharistijā, Baznīcā svinētajos
sakramentos, kopībā, jo vairāk mūsos pieaugs prieks sadarboties ar Dievu, kalpojot žēlsirdības, patiesības,
taisnīguma un miera Valstībai.
Tad raža būs bagātīga, atbilstoša žēlastībai, kuru mācēsim saprātīgi uzņemt sevī.
Pāvests Francisks
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Draudzes informācija
Šodien, 3. jūlijā mūsu draudzē mēs sirsnīgi sveicam mūsu
bīskapu Jāni Cakulu viņa dzīves deviņdesmitajā gadadienā! Pēc
sv. Misēm pateicības un sadraudzības laiks! Visi mīļi aicināti!
Šodien, 3. jūlijā plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem! Vieta Liepas zāle, Klostera 4, otrajā stāvā, aicināti visi! Nodarbību vadīs
misionārs Žozefs Bastēns.
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!
29. jūnijā svinējām sv. ap. Pētera un Pāvila svētkus. Savāktais
ziedojums Vatikāna kūrijai no mūsu draudzes 570 eiro.
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.
Katoļu baznīcas dievkalpojumi Mārupē notiks: 10. un 24.jūlijā
plkst. 11 00 Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē,
(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe). Visi laipni aicināti!
Aicinām pieteikties Sv. M. Magdalēnas svētceļojumā Sarkaņi –
Aglona! Iziešana no Sarkaņu baznīcas pēc sv. Mises 08.08 plkst. 10.
00. Sv. Mise, ar svētību svētceļniekiem plkst. 9. 00
Maršruts 8. augusts: Sarkaņu baznīca – Ludza – Ņukši
9. augusts: Ņukši – Kaunata (22. km)
10. augusts: Kaunata – Andzeļi
11. augusts: Andzeļi – Andrupene – Puša
12. augusts: Puša – Priežmale – Bērzgale
13. augusts: Bērzgale – Aglona 8. km. Pieteikšanās un sīkāka informācija mūsu draudzes mājas lapā, vai zvanīt Normundam Grasmanim (tel.27477166) Iespējams pieteikties arī pie draudzes dežuranta!

Magdalēnas vēstis

2016. gada 3. jūlijā Nr. 28 (240)

Dievam viss ir iespējams!

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 t. 29446400 Inesei.
05.07. plkst. 13.00 Senioru klubiņā : Prāta spēle “Vai tu pazīsti
Vecrīgas ielas?”
Sākot ar 13.jūliju trešdienās Krāsu terapijas nodarbības. Vada
Inga Lukašinska. Astoņās nodarbībās plānots iepazīties ar dažādām zīmēšanas tehnikām, kas palīdz atjaunot emocionālo līdzsvaru un harmoniju gan prātā, gan ķermenī. Iepazīsimies ar krāsu pasauli un zīmējot ienesīsim vairāk krāsu savā tuvajā vidē.
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).
Aicinām pieteikties Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas
vasaras sesijai, kas notiks no no 8. līdz 17. jūlijam. Norises vieta
būs Bebrenē. Reģistrācija 8.jūlijā plkst. 16:00 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā. Sākums
plkst. 18:00 Sīka informācija Lāsmai tel.26316889.
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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

