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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 07. augustā Nr. 32 (244)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šodien Dieva Vārds mūs
mudina: Esiet modri, esiet nomodā, jo
jūs nezināt ne dienu, ne stundu.
Palikt nomodā nenozīmē pasīvi gaidīt, kā paiet laiks. Palikt nomodā
nozīmē būt sargam. Palikt nomodā
nozīmē ieklausīties, būt uzmanīgam
pret katru mazāko zīmi. Sargāt, stāvēt kājās, pacietīgi gaidīt, kad ieradīsies Tas, uz kuru ceram. Palikt nomodā nozīmē kā dienu, tā nakti būt
gatavam doties ceļā, rīkoties, iet
pretī Tam, kurš tuvojas.
Jēzus parādījās apustuļiem, kad tie
Viņu vairs negaidīja. Jēzus Kristus ir
svešinieks, kas nāk, kad visas cerības ir mirušas. Negaidīti un kā svešinieks Kungs ienāk pats savās mājās un pie savējiem: Es nāku kā zaglis. Dievs neiekļaujas paredzamajā
kārtībā, Viņš neklausa mūsu kārtīgajiem plāniem, mūsu shēmām, ko
gribam būvēt, kad runājam par Dieva prātu. Dievs ir pavisam ārpus tā
visa. Šis Jēzus Kristus, Viņš ir pavisam citādāks nekā Mesija, par kuru
sapņo Izraēlas tauta. Viņš ir pavisam citādāks nekā visas idejas, kas
mums par Viņu ir.

Dievam nav nekavējoties jāatbild
mūsu gaidīšanai, Viņam nav mūs jāaplaimo tajā konkrētajā tikšanās brīdī, ko mēs būtu noteikuši. Bībele
nemitējas mums par to runāt. Dievs
drīzāk izjauc mūsu plānus, Viņš ļauj
mums vilties, lai mūs piepildītu tad,
kad mēs to vairs negaidām.
Palieciet nomodā un vienmēr lūdzieties!
Lūdzies, pirms ļauj savai miesai atlaisties guļvietā. Lūdzoties, tu ietērpies svētīgā kalpa drānas, kurš gaida
atgriežamies kungu un vēlas viņu
mīlestībā satikt! Gaidi, lūdzies esi
modrs!
Sagatavoja pr. AK
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Draudzes informācija
Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram! Paldies par Jūsu atsaucību un līdzdalību topošo garīdznieku formācijā!

Šodien pēc sv. Mises plkst. 10. 00 draudzes sadraudzības laiks
Sv. Ģimenes Mājā! Tēma : Pasaules Jauniešu dienas Krakovā
(liecības, atmiņās, fotogrāfiju apskate, uc.) Mīļi aicināti visi!
11. augustā, ceturtdien plkst. 19. 00 lūgšanas un slavēšanas vakars Klostera 4 (otrajā stāvā). Tikšanās ar priesteri Paulu Favro!
Mārupē sv. Mise notiks š.g. 28.augsutā plkst. 11:00, Mārupes
Mūzikas un Mākslas skolā!
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.
Dāgā draudze!
Turpinām iesākto dievnama griestu un sienu augšējās daļas
restaurāciju! Lūdzu Jūs izmantot un apzināt arī savas iespējas – uzņēmumus, draugus, paziņas kā iespējamos atbalstītājus un ziedotājus.
Jau iepriekš pateicos par atbalstu, iesaistīšanos un vēlmi līdzdarboties! Aicinu Jūs savu iespēju robežās iesaistīties mūsu dievnama restaurācijā! Ar mūsu draudzes projektu sīkāk var iepazīties sagatavotajās vēstulēs pie draudzes dežurantēm.
Pateicībā pr. Andris Kravalis
"Sports palīdz veidot tikšanās kultūru starp visiem cilvēkiem,
tas kalpo mieram pasaulē. Es skatos uz sportu, kā uz iespēju stiprināt cilvēka cieņu un brālību.
Vai gribam īstenot šo lūgšanas nodomu?
Lai sports palīdz veidot tikšanās kultūru starp tautām un stiprina
mieru visā pasaulē!"
Pāvests Francisks.

Magdalēnas vēstis

2016. gada 24. jūlijā Nr. 31 (243)

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!
Trešdienās, plkst. 17.30 Kristīgo filmu vakari.
10.08. "Marija - Kristus Māte". 17.08. “Dons Bosko” - par
svēto Jāni Bosko.
Ceturtdienās, plkst. 16.00 - 17.30 Radošās nodarbības:
“Veidosim rotas no polimērmāla”. Vada Natālija.
09.08. plkst 13.00 Režisora Jāņa Logina stāstījums par S. Čužānu, filma “Dzīves liecība”.
11.08. plkst 10.00 - 12.30 Ekskursija uz Porcelāna muzeju.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 20000466.
18.08. plkst. 9.00 Ekskursija uz Bruknas muižu. Lūgums iepriekš pieteikties, vietu skaits ierobežots.
Sv. M. Magdalēnas svētceļojuma Sarkaņi – Aglona maršruts!
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. Sīkāka informācija mūsu
draudzes mājas lapā, vai zvanīt Normundam Grasmanim
(tel.27477166)
Trešdien, 10. augustā plkst. 14. 00 uz semināru par dažādiem ģimenes tipiem un saimniecības organizācijas veidiem Svētās Ģimenes
mājā aicina biedrība “Ģimenes attīstības un kultūras centrs
„Alise””. Pēc semināra plānota arī diskusija viedokļu apmaiņai.
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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. Elvis Rudovičs, tālr.:29559299, e-pasts: elvi86@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

