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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 04. septembrī Nr. 36 (248)

Dārgā draudze,
brāļi un māsas Kristū!
Šodien, mātes Terēzes no Kalkutas kanonizācijas dienā, darīsim
par savām šīs svētās atziņas:
- Ģimene, kas lūdzas kopā, arī paliek kopā!
- Bez lūgšanas dvēsele ir mirusi.
Lūgšana mums dāvā tīru sirdi.
Ja tev ir tīra sirds, tu Dievu vari redzēt itin visā un jebkurā cilvēkā.
- Vakardiena ir pagājusi. Rītdiena
vēl nav atnākusi. Mums pieder tikai
šodiena. Sāksim tagad.
- Miers sākas ar smaidu.
- Katru reizi, kad tu kādam uzsmaidi, tas ir mīlestības akts, dāvana šim
cilvēkam, skaista rīcība.
- Šodien mums nav laika pat paskatīties vienam uz otru, nav laika runāties, priecāties vienam par otru…
Tā mēs aizvien mazāk un mazāk satiekamies viens ar otru. Pasaule iet
postā mīļuma un laipnības trūkuma
dēļ. Cilvēki mokās mīlestības slāpēs,
bet mīlestībai neatliek laika, jo visi
tik ļoti steidzas.
- Nedomā, ka mīlestībai, lai tā būtu
patiesa, jābūt neparastai. Svarīgāka
ir spēja mīlēt bez noguruma.

- Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt
lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību.
- Izplati mīlestību visur, kur vien
esi! Neļauj nevienam no tevis aiziet
mazāk laimīgam nekā viņš atnācis!
- Mīlestība sākas mājās. Ja mēs nemīlam tos, ar kuriem redzamies divdesmit četras stundas diennaktī, kā
mēs varam mīlēt tos, kurus ieraugām tikai reizi?
- Dzīvo vienkārši, lai citi varētu
vienkārši dzīvot!
Svētā māte Terēze no Kalkutas—
lūdz Dievu par mums! Pr. A. K.
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Draudzes informācija

Dievam viss ir iespējams!

Šodien, 4. septembrī sv. Misi plkst. 10. 00 vadīs Garīgā semināra rektors Imants Medveckis MIC . Sirsnīgi sveicam mūsu draudzē!
Šodien pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Svētās Ģimenes Mājā tematiska tikšanās svētās Terēzes no Kalkutas kanonizācija!
Šodien, 4. septembrī plkst. 12. 00 LTV kanonizācijas tiešraide no sv.
Pētera laukuma Vatikānā!
Aicinām uz svētās mātes Terēzes no Kalkutas izstādes apskatīšanu!
Svētās Ģimenes Mājas pagrabos ir apskatāma draudzes svētceļojuma Sarkaņi—Aglona izstāde!
Šodien, 4. septembrī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem
(Liepas zāle)! Šodien svētdienas bērnu skolas sākums!
11. septembrī plkst. 16. 00 Mieram tuvu labdarības koncerts!
Laulāto kurss mūsu draudzē sāksies 12. septembrī!
Alfas kursa ievadlekcija 25.septembrī, pl. 15 00!
Pirmslaulību kurss 29.septembrī!
Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē Katoļu baznīcas
dievkalpojumi notiks: 2016. gada 11.un 25.septembrī plkst. 11 00
(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads). Visi laipni aicināti!
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). Labprāt arī sniegsim informāciju par šo īpašo, vēl
mazpazīstamo programmu ikvienam interesentam.
9. septembrī plkst. 18:00 Jubilejas gada III harizmātiskā slavēšana, kas veltīta Dieva žēlsirdībai, Rīgas Kristus Karaļa draudzē, Meža prospektā 86-1, Rīgā. Svētā Gara piesaukšana, slavēšana,
Svētā Mise, konference un lūgšana par Svētā Gara izliešanos.
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 Vecāki,
draudzes katehēti un interesenti no draudzes var saņemt finansiālu
atbalstu savai līdzdalībai seminārā pie draudzes prāvesta!
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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!

6. septembrī, plkst. 13.00 Senioru klubiņā Prāta spēle “Vai tu pazīsti
kaimiņus? Lietuvas lielākās pilsētas”.
Otrdienās, plkst.14.00 atsākas angļu valodas nodarbības.
No 8. Septembra plkst. 10.00 līdz 13.00 Izglītojoša un atbalstoša
programma vecākiem “Mīlestības pedagoģija man un manam bērnam”. Vada Ina Grasmane. Vecāki, kuriem nepieciešams padoms
attiecību veidošanā ar bērniem, izmantojiet šo iespēju! Aicināti uz
sadarbību, arī sociālie darbinieki, psihologi un citi speciālisti, kuri
strādā ar ģimenēm.
No 29. septembra, ceturtdienās no 18:30 līdz 21:30 uzsāksies
“Pirmslaulību kurss”. Tie ir pieci nodarbību vakari un viena diena
nedēļas nogalē, lai palīdzētu pāriem, kas gatavojas stāties laulībā
Baznīcā, veidot spēcīgus pamatus ģimenei. Kursus vadīs pāri dažādu laulības stāžu un profesionālo pieredzi.
Kurss notiek ar vācu katoļu fonda Renovabis finansiālu atbalstu.
Pieteikties :https://goo.gl/forms/nSkxieSi3HjPLZUs1
Papildus informācija pie Daiņa, tālr.29158076.
Dārgā draudze! Svētā māte Terēze saka: Nav svarīgi, cik daudz mēs dodam.

Svarīga ir mīlestība, kuru savā devumā
mēs ieliekam. Paldies par jūsu atbalstu

dievnama griestu un baznīcas sienu
augšējās daļas restaurāciju!
Iesāktie darbi strauji virzās uz priekšu!
Mēs turpinām meklēt atbalstu, palīdzību un ziedotājus! Ar mūsu draudzes
projektu sīkāk var iepazīties sagatavotajās vēstulēs pie draudzes dežurantēm
un draudzes mājas lapā! Pr. Andris
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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 valodā!

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

