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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 21. augustā Nr. 34 (246)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū!
Šodien Dieva vārds mūs mudina
pārdomāt par iekšējo, garīgo brīvību šajā pasaulē. Vai mēs vienmēr
varam darīt par saviem apustuļa
vārdus:
"Bet mēs dzīvojam debesīm."
Kungs uzlūko sirdi un nevis bagātības. Viņš nemēra upura vērtību, bet
gan tā cilvēka nodomu, kurš upuri
saliek.
Dieva valstībai nav cenas, un tomēr
tā maksā tieši to, kas tev ir...
Pēterim un Andrejam tā maksāja
laivu un tīklus, ko abi atstāja; un atraitnei — divus naudas gabaliņus
(Lk 21, 2); un vēl kādam citam —
glāzi vēsa ūdens. Dieva valstība
maksā tik daudz, cik tev pieder.
Patiešām, Dieva acīs rokas nekad
nepaliek tukšas, ja sirds dziļumi ir
labas gribas piepildīti. Pat ja man
nav nekā, ko upurēt Tev, mans
Dievs, pats sevī es atrodu to, ko likšu uz altāra, lai slavētu Tevi...
Un šādi sirds upuri Tev ir patīkami.
Šī ‘debesu valstības loģika’ īstenojas
tad, ja, miruši kopā ar Kristu šīs pasaules lietām, mēs uzlūkojam,

kā teicis Apustulis, nevis to, kas redzams, bet to, kas nav redzams.
Tā īstenojas tad, ja, no sirds atmetot
šo laicīgo un redzamo mājokli, mēs
paceļam dvēseles acis pretī tam, ko
apdzīvosim mūžīgi.
Cilvēks pilnveidojas caur atsacīšanos.
Dieva rokās atraisās tavs stingums,
jauna paradīze atveras tevī, ja tu pieņem atteikšanos Kristus mīlestības
vadīts!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija

Nākošajā svētdienā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 un 18. 00 svētība
bērniem, skolēniem, studentiem un skolotājiem—jauno mācību gadu sākot! Svētdienas bērnu skolas sākums 4. septembrī!
Laulāto kurss mūsu draudzē sāksies 12.septembrī! Pirmslaulību kurss 29.septembrī!
23.augustā plkst. 20.00 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā
baroka koris Collegium Choro Musici Riga un baroka orķestris Collegium Musicum Riga diriģenta Māra Kupča vadībā pirmoreiz Latvijā atskaņos Andrē Kamprā Rekviēmu!
Svētceļnieku Sarkaņi-Aglona tikšanās svētdien 28.augustā pēc
sv. Mises plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes Mājā! Lūgums paņemt groziņus!
Lūgšanas vakars kopā ar māti Terēzi 3.septembrī (plkst. 18. 00
adorācija, plkst. 19. Sv. Mise, sadraudzības laiks, izstādes atklāšana!
Alfas kurss ievadlekcija 25.septembrī, pl. 15 00!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Katru svētdienu plkst. 14. 00 Katehēze pieaugušajiem /Māras zāle/
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. Ar mūsu draudzes projektu sīkāk var iepazīties sagatavotajās vēstulēs pie draudzes dežurantēm.
Pateicībā pr. Andris
Šodien 21. 08. Sv. Meinarda svētki uz Sv. Meinarda salas Sv.
Mise plkst. 13:00. Sv. Mise plkst. 15:00 (celebrē V.E. Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs), kuras laikā tiks piešķirts
Iestiprināšanas sakraments.
Mārupē sv. Mise notiks š.g. 28.augsutā plkst. 11:00, Mārupes
Mūzikas un Mākslas skolā!
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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!

Otrdienās, plkst. 15.00 - 17.00 Pastorālā darbinieka konsultācijas, iepriekš pierakstoties.
23. 08. plkst. 13.00 "Svētās Ģimenes Mājā" viesos Radio Marija
Latvija darbinieki.
24.08. plkst. 14.00 Seminārs “Cilvēkdrošības jēdziens izglītības satura kontekstā, dažādu sabiedrības grupu problemātika un risinājuma iespējas”.
Semināri paredz sabiedrības veselības problēmu aktualizēšanu un
ģimenes lomas nozīmes uzsvēršanu šo jautājumu risināšanā. SIF
finansēts projekts, realizē "Ģimenes attīstības un kultūras centrs
"Alise".
Krusts un brīvība. Ar savu godības krustu Kristus ir ieguvis pestīšanu visiem cilvēkiem. Viņš ir cilvēkus izpircis no grēka, kas tos turēja verdzībā. Kristus mūs ir atbrīvojis brīvībai. (Gal 5, 1) Kristū mēs
tiekam iesaistīti patiesībā, kas mūs dara brīvus (Jņ 8, 32).
Mums ir dots Svētais Gars, un, kā māca apustulis, kur ir Kunga
Gars, tur ir brīvība (2 Kor 3, 17). Tāpēc jau tagad mēs lepojamies ar
Dieva bērnu brīvību (Rom 8, 21).
Kristus žēlastība nekādā ziņā nekļūst par sāncensi mūsu brīvībai,
kad mēs savu brīvību izmantojam atbilstoši patiesībai un labajam,
ko Dievs ielicis mūsu sirdī.
Gluži pretēji: kā liecina kristieša garīgās dzīves pieredze – īpaši
lūgšanu dzīve –, jo vairāk mēs pakļaujamies žēlastības ierosmei, jo
vairāk pieaug mūsu iekšējā brīvība un noturība kā pārbaudījumos,
tā arī sastopot ārējās pasaules spiedienu un pretdarbību. Ar žēlastības darbību Svētais Gars mūs audzina garīgajai brīvībai, lai darītu
mūs par brīviem līdzstrādniekiem, kas līdzdarbotos Viņa darbā
gan Baznīcā, gan pasaulē. (KBK)

Magdalēnas vēstis

2016. gada 21. augustā Nr. 34 (246)

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. 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

