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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 11. septembrī Nr. 37 (249)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū!
Šodien, šajā Dieva žēlsirdības jubilejas gadā, Evaņģēlijs mums runā
par atgriešanos.
Runājot par garīgās atjaunotnes nepieciešamību, Evaņģēlijs lieto terminus „nožēlot”, „gandarīt” un
„atgriezties”. Visi cilvēki ir aicināti
atgriezties, izmainīt savas sirdis, garīgi atjaunoties.
Atgriezties pie Dieva cilvēkam nav
viegli, jo vienmēr pastāv kārdinājums pieķerties šai pasaulei un uzskatīt pašam sevi par savas dzīves
avotu un galamērķi.
Ļaujoties šādai ilūzijai, cilvēks nereti
nonāk strupceļā. Tomēr visiem, kuri
piedzīvojuši bezizeju, Baznīca rāda,
ka ir kāds ceļš, pa kuru ejot, dzīve
iegūst jaunu jēgu. Tas ir Evaņģēlija
ceļš. Tas ir atgriešanās pie Kristus
ceļš.
Kristietis neuztver otru kā cilvēku,
kurš ir definitīvi pazudis. Evaņģēlijs
šai ziņā dod spilgtu liecību par pazudušā dēla atgriešanos un par tēvu,
kurš, par spīti visam un visiem, nevienu dienu nezaudē cerību, gaidot
viņu mājās.

Kad pazudušais dēls apzinās savu
rīcību, atklāj savus grēkus, viņš saka,
ka ies pie sava tēva un teiks, ka ir
grēkojis. Žēlsirdīgais tēvs nepieprasa viņa grēksūdzi: “Nu tā, dēls, tagad vispirms pasaki, ka tu esi vainīgs, ka tu to nožēlo, tad es tevi vedīšu mājās!” Tēvs zināja, ka dēls savu grēku jau ir nožēlojis. Līdzība
kļūst par piemēru attiecību atjaunošanai, izlīdzināšanai.
Salīdzināšanās sakraments, grēksūdze kļūst par pateicības, dziedināšanas un žēlsirdības vietu!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Šodien, 11.septembrī plkst. 16.00 Mieram tuvu Solidaritātes fonda 10 gadu jubilejas koncerts! Koncerta nosaukums ‘Mums ir labi
šeit būt!’ Visi mīļi aicināti!
Šodien, 11.septembrī plkst. 14.00 katehēze pieaugušajiem
(Liepas zāle)!
Aicinām uz svētās mātes Terēzes no Kalkutas izstādes apskatīšanu!
Svētās Ģimenes Mājas pagrabos ir apskatāma arī draudzes svētceļojuma Sarkaņi—Aglona izstāde!
Laulāto kurss mūsu draudzē sāksies 12. septembrī!
13. 09. Sv. Mise plkst. 12. 00 Fatimas Dievmātes godam!
18. 09. pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Māras zālē mūsu draudzē uzsāks darbu bērnu kristīgais teātris! Aicināti visi!
Alfas kursa ievadlekcija 25. septembrī, plkst. 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). 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.
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!
17. septembrī plkst. 10 Rīgā, Enkura ielā 9 iesākās Caritas jaunās sezonas atklāšana. Uz tikšanos ir mīļi aicināts ikviens- gan tie,
kuri ir iesaistījušies karitatīvajā kalpojumā, gan tie, kuri vēlētos par
to vairāk uzzināt. Interesentiem lūgums pieteikties pie prāvesta, jo
draudzē tiek veidota Caritas grupa!
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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!

Pirmdienās, plkst. 18.30, sākot no 12. septembra, tiek organizēts Laulāto Kurss! Tie ir astoņi brīnišķīgi vakari romantiskā gaisotnē ar vakariņām, kuru laikā laulātajiem pāriem ir iespējams apgūt daudz jauna.
Aicinām
pieteikties
aizpildot
anketu:
https://goo.gl/forms/N2ygdI3JsN8jMc9V2
Vairāk informācijas, zvanot uz telefona nr.29150876 (Dainis)
Kurss tiek organizēts ar Renovabis atbalstu.
Otrdien, 13. septembrī, plkst. 13.00 režisors Jānis Logins stāstīs par filmas “Nevainīgās asinis” tapšanu. Skatīsimies filmu.
Ceturtdienās, plkst. 10.00 "Mīlestības pedagoģija man un manam bērnam". Lekcijas un nodarbības par vecāku - bērnu attiecību jautājumiem. Vada Ina Grasmane un Līga Rutule.
Ceturtdienās, plkst. 15.00 Senioru dejas. Vada Antra Zūkere.
Visas nodarbības un lekcijas ir bez maksas!

Kungs, mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko esam sakrājuši, lai Tev uzceltu namu Tavam svētajam Vārdam,- tā ir nākusi no Tavas rokas,
un Tev tas atkal tiek nodots!

/1 Hroniku 29, 16/
Dārgā draudze! Ziedošana ir ticības apliecināšanas un nostiprināšanas forma! Paldies par jūsu atbalstu un ziedojumiem dievnama
griestu un baznīcas sienu 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! Pateicībā 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

