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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 10. jūlijā Nr. 29 (241)

Dārgā draudze! Ja mēs meklējam internetā atbildi uz jautājumu: Kas ir labais samarietis?, tad atrodam sekojošu
atbildi:
Labais samarietis ir fiziska persona,
kas labprātīgi palīdz citiem cilvēkiem.
Viņš negaida atzinību par savu rīcību.
Viņš ir kā palīgs un asistents.
Svētajos Rakstos mēs atklājam jūdi un
Samarijas ļaudis dzīvoja pavisam tuvu,
taču naidojās jau simtiem gadu. Neviens, kurš dzirdēja Jēzus stāstu, negaidīja, ka samarietis būs labs un palīdzēs ievainotam vīram. Viņi par šādām stāsta beigām bija ļoti pārsteigti!
Pēc Dieva valstības loģikas cilvēki palīdz cits citam un atsakās no saviem
plāniem.
2006. gadā burātājs Maiks Goldings
atteicās no iespējas uzvarēt vienvietīgo jahtu sacīkstēs apkārt pasaulei, lai
izglābtu savu sāncensi Aleksu Tomsonu, kura laiva grima. Pēc tam Alekss
sacīja: “Esmu pateicīgs, ka Maiks atgriezās, lai mani izglābtu.” Vai Maiks
rīkojās pareizi vai arī viņam vajadzēja
turpināt burāt un uzvarēt sacīkstēs?
Daudzi Baznīcas tēvi Labā Samarieša
tēlā saskatīja pašu Jēzu, bet laupītāju
rokās kritušā cilvēka tēlā - Ādamu un
grēka ievainoto cilvēci. Jēzus ir Dieva
Dēls, kurš atklāj un dāvā mums Tēva

uzticīgo un neierobežoto mīlestību.
Reizē Jēzus ir arī cilvēks, kurš
„atteicās no sevis, pieņemdams kalpa
veidu" (Fil 2, 7). Viņš uzņēmās uz sevis visas cilvēces ciešanas, lai nestu
mums cerību.
Labais samarietis nes mūsu grēkus
(Mt 8, 17) un cieš mūsu dēļ. Viņš paceļ mirstošo un aiznes uz kādu
naktsmītni — uz Baznīcu. Tā ir atvērta visiem, tā nevienam neatsaka palīdzību, it visi ir Jēzus aicināti Baznīcā
pulcēties! Kad ievainotais ir nogādāts
pajumtē, samarietis tūdaļ nesteidzas
prom, visu dienu viņš paliek mītnē
kopā ar mirstošo. Ne vien dienu, bet
arī nakti samarietis apkopj ievainotā
brūces, dāvājot savas uzmanīgākās rūpes. Tiešām viņš atklājas kā tuvākais
ne vien vārdos, bet darbos. Pr. Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 10. jūlijā plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem! Vieta Liepas zāle, Klostera 4, otrajā stāvā, aicināti visi! Nākošā nodarbība
17. jūlijā, nodarbību vadīs beļģu misionārs Žozefs Bastēns
13. jūlijā sv. Mise plkst. 12. 00 Fatimas Dievmātes godam!
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!
Pāvests Francisks par lūgšanu: Lūdzoties „Tēvs mūsu”, jūtam
mums pievērstu Viņa skatienu.
„Tēvs” ir vārds, ko Jēzus vienmēr saka savas dzīves nozīmīgākajos
brīžos.
Neizniekojiet vārdus kā pagāni, nedomājiet, ka lūgšanas ir
„buramvārdi”!
Tēvs zina, kas mums ir vajadzīgs vēl pirms tam, kad Viņam to lūdzam. Tēvs ir tas, kurš mums piešķir bērnu identitāti. Kad saku
„Tēvs”, es nonāku līdz pat savas identitātes saknēm! Mana kristīgā
identitāte ir būt par bērnu, un tā ir Svētā Gara žēlastība.
Neviens nedrīkst teikt „Tēvs” bez Gara žēlastības. „Tēvs” ir vārds,
ko Jēzus izmantoja savas dzīves visnozīmīgakajos brīžos – kad Viņu
pildīja prieks, emocijas. „Tēvs” ir vārds, ko Jēzus izrunā visvairāk.
Viņš runā ar Tēvu. Tas ir lūgšanas ceļš.
Žēlsirdība atver mūsu sirdis citu cilvēku grūtībām un slēptām
posta izpausmēm – gan materiālai nabadzībai, gan visām cita veida
ciešanām: grūtībās nokļuvušam bērnam, ģimenei sarežģījumos,
bezpajumtniekam, jaunietim, kurš neredz jēgu savai dzīvei, vientuļam sirmgalvim, trimdiniekam.
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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!
12.jūlijā plkst. 13.00 Anitras Veldes lekcija un nodarbība par fizioterapijas pamatiem “Kustība ir veselības pamats”.
Sākot ar 13.jūliju trešdienās plkst. 17.00 Krāsu terapijas nodarbības. Vada Inga Lukašinska. Astoņās nodarbībās plānots iepazīties ar dažādām zīmēšanas tehnikām, kas palīdz atjaunot emocionālo līdzsvaru un harmoniju.
Piektdienās plkst. 15.00-17.00 Vingrošana grūtniecēm. Vada
vecmāte Baiba Stikute.
Sociālā darbinieka konsultācijas katru dienu, iepriekš pierakstoties pa telefonu 20000466 - sociāla darbiniece Rita Karpinska.

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!
No 15. līdz 17. jūlijam pie Griezes baznīcas Saldus novadā ikgadējā ekumeniskā vasaras nometne "Kristīgās mūzikas dienas Griezē
2016" aicina visus interesentus uz garīgu un fizisku atpūtu un Dieva
pagodināšanu mūzikā. Informācija un pieteikšanās pie Kristīnes Locikas pa tālr.26705843 (e-pasts lociki@inbox.lv)
Info www.griezesbaznica.lv
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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!)

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. 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

