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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 28. augustā Nr. 35 (247)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Kāds ir lielākais šķērslis, kas
neļauj mums veidot attiecības ar
Dievu un citiem cilvēkiem?
Pāvests Francisks saka, ka tā ir
augstprātība.
Lepnība un augstprātība ir kā mūris!
Tās neļauj mums saskatīt žēlsirdīgā
Dieva vaigu un rīkoties žēlsirdīgi.
Tieši to redzam farizeju uzvedībā
šodienas evaņģēlijā.
Dievs lepniem stāv pretī – pretojas
viņu vēlmēm, bet pazemīgiem dod
savu žēlastību, saka apustulis Jēkabs
(4, 6).
Baznīca nav perfekto ļaužu kopiena.
Baznīcas locekļi ir Kristus mācekļi,
kuri atrodas ceļā. Viņi seko
Kungam, jo atzīst sevi par
grēcīgiem un saprot, ka tiem ir
nepieciešama Viņa piedošana. Līdz
ar to, kristīgā dzīve ir pazemības
skolas. Kristietis ir cilvēks, kurš
atver savu sirdi Dieva žēlastībai.
Jēzus misija ir iet un meklēt katru
no mums. Viņš nāk, lai dziedētu
mūsu ievainojumus un aicinātu mūs
ar mīlestību Viņam sekot. Viņš ir kā
labais ārsts. Viņš sludina Dieva
valstību un Viņa atnākšanas zīmes ir

acīmredzamas. Jēzus dziedina no
slimībām un atbrīvo no bailēm,
nāves un ļaunā gara. Viņš neizslēdz
nevienu grēcinieku, jo nav tādu
grēku, ko Dievs nevarētu piedot.
Uzaicinot grēciniekus pie viena
galda, Kristus atjauno viņos Dieva
bērnu cieņu. Sēdēt pie galda kopā ar
Jēzu, nozīmē tikt pārveidotiem un
atpestītiem.
Pēc pāris dienām sāksies jaunais
mācību gads. Stāvot uz lielu
izaicinājumu sliekšņa, ir
nepieciešams kaut tikai mazliet
pazemības gan tiem, kas mācīs, gan
tiem, kas mācīsies. Lūgsim viens par
otru!
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Šodien pēc sv. Mises plkst. 10. 00 un 18. 00 svētība bērniem,
skolēniem, studentiem un skolotājiem—jauno mācību gadu sākot!
Šodien, 28. augustā Sv. Ģimenes Mājā pēc sv. Mises plkst. 10. 00
ministrantu un svētdienas skolas bērnu tikšanās!
Svētdienas bērnu skolas sākums 4. septembrī!
Laulāto kurss mūsu draudzē sāksies 12. septembrī!
Pirmslaulību kurss 29.septembrī!
Šodien, 28. augustā svētceļnieku Sarkaņi-Aglona tikšanās pēc
sv. Mises plkst. 18. 00 Liecības / Slavēšana (baznīcā) pēc tam Sv.
Ģimenes Mājā! Lūgums paņemt groziņus! Sv. Ģimenes Mājas
pagrabos ir apskatāma Guntas Tabores svētceļojuma foto izstāde!
2. septembrī Lūgšanu nakts (pirmā mēneša piektdiena /
sestdiena) pēc vakara sv. Mises adorācija, lūgšanas, Rožukronis
plkst. 24. 00 Sv. Mise!
Lūgšanas vakars kopā ar māti Terēzi 3.septembrī (plkst. 18. 00
svētku koncerts / adorācija, plkst. 19. Sv. Mise, sadraudzības laiks,
izstādes atklāšana!
3. septembrī mūsu dievnamā plkst. 18. 00 svētku koncerts
Dzied mana dvēsele! „Mägi Ensemble” sieviešu vokālā grupa
deviņu dziedātāju sastāvā, kas ikdienā strādā Sietlā, Vašingtonas
pavalstī ASV. Koris BALTA , diriģente Māra Marnauza
4. septembrī mātes Terēzes no Kalkutas kanonizācija (Romā),
tiešraide LTV plkst. 12. 00!
Alfas kursa 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 - Dieva mīlestības pieredze pašiem
mazākajiem - no 3 gadu vecuma. Sirsnīgi aicinām
jau laicīgi pieteikt bērnus nodarbībām, kas atsāksies oktobrī: 3-6g.v.
bērniem - Ieva (22190288), 3-9+g.v. bērniem - Ilze Terēze
Gulbe (29447445).
No 16. līdz 18. septembrim Aglonā norisināsies RARZI
Katehēzes metodiskā centra un Latvijas Kristīgo skolotāju
asociācijas rīkotais seminārs „Garīgais impulss 5”. Skat.
www.katolis.lv

Magdalēnas vēstis

2016. gada 28. augustā Nr. 35 (247)

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!
Pirmdienās, plkst. 12.00-14.00 Pašpalīdzības grupa “Atbalsts
meklējot darbu”. Vada sociālā darbiniece Rita.
Ceturtdienās, plkst. 16.00 Radošās darbnīcas: "Veidosim rotas no
polimērmāla". Vada Natālija.
No 8.septembra ceturtdienās, plkst. 10.00 - 13.00 "Mīlestības
terapijas man un manam bērnam" - 10 lekciju un praktisko
nodarbību kurss. Kurss šoreiz tiek piedāvāts jaunajiem vecākiem un
vecākiem, kuri bērnus audzina vieni, vecākiem, kuriem vajadzīga
palīdzība dzīvesprasmju veidošanai attiecībās ar bērniem. Vada
psiholoģe Ina Grasmane un mākslas terapeite Līga Ruttule. Atbalsta
vācu katoļu labdarības fonds Renovabis. Pieteikties pa tālruni
20000466 vai e—pastu: gimenesmaja@gmail.com.
Dārgā draudze! Turpinām 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 un draudzes mājas
lapā!
Pr. Andris
Mūsu dzīve nav videospēle vai televīzijas seriāls, to ir jāuztver
nopietni, un svarīgs ir arī tās mērķis, ko mums ir jāsasniedz, proti,
mūžīgā dzīve. Dieva Žēlsirdības vārti ir šauri, bet tie vienmēr ir plaši
atvērti visiem cilvēkiem. Dievs nevienu neatstumj, bet pieņem visus
bez izņēmuma. Pestīšana, ko esam saņēmuši kā dāvanu, ir neizsīkstoša
žēlsirdības straume, kas sagrauj mūrus un atver pārsteidzošus gaismas
un miera horizontus. Jā, tie ir šauri vārti, bet tie vienmēr ir atvērti
visiem. Neaizmirstiet par to!
Ieejot pa Jēzus vārtiem, pa ticības un Evaņģēlija vārtiem, esam aicināti
atmest pasaulīgo domāšanu, netikumus, egoismu un noslēgtību. Kur ir
kontakts ar Dieva mīlestību un žēlsirdību, tur notiek autentiska iekšējā
pārveidošanās. Mūsu dzīve ir Svētā Gara apgaismota. Tā ir apgaismota
ar nedziestošu gaismu!
Pāvests Francisks
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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,
tel. 29497000, tel./fax. 67508002 e-pasts: krandris@gmail.com
Prāvesta palīgs: pr. Elvis Rudovičs,
tel.: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.
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

