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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 18. septembrī Nr. 38 (250)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šodien Kristus mūs brīdina
no bagātības kārdinājuma: ‘Cik grūti
bagātajiem ieiet Dieva Valstībā!’ (Mk
10, 23)
Kad Jēzus saka: "Svētīgi garā nabagie" (Mt 5, 3), Viņš parāda, ka debesu Valstība tiks dota drīzāk sirds pazemībai un nevis materiālu labumu
trūkumam.
Tajā pašā laikā nav jāšaubās, ka nabagajiem šo balvu iegūt ir vieglāk
nekā bagātajiem, jo cilvēku nabadzība tos bieži vedina uz labestību, kamēr bagātības — drīzāk uz augstprātību.
Taču ir tādi bagātie, kuriem piemīt
gars, kurš atdod bagātības kalpošanas mērķiem, un nevis lai vairotu
savu godu, bet gan vienkārši labdarības dēļ. Lielākais viņu guvums ir
spēt citiem mazināt trūkumu un sāpes. Sirds pazemība ir dota visu stāvokļu cilvēkiem. Mēs varam vienādi
dot, kaut arī mums nepieder vienādas bagātības.
Svētīga tā nabadzība, kas nevēlas
vairot šejienes labumus, bet ilgojas
bagātināties augšienes balvām!
(Sal sv. Leons Lielais)

Mācieties būt nabadzīgi un trūkumā, vienalga, vai jums kaut kas pieder šajā pasaulē, vai nepieder nekā.
Dievs pretojas augstprātīgajiem, lai
tie tērptos zīdā vai skrandās, bet
Viņš dāvā savas žēlastības pazemīgajiem, vienalga, vai tiem pieder pasaules labumi vai ne.
Dievs skatās sirdī, tur Viņš sver, tur
Viņš pārbauda.
Atmet visu, kas ap tevi vai pat tevī
pašā vedina uz augstprātību. Lepojies tikai ar Dievu; un lai tikai Viņš
ir tev vajadzīgs, un tad Dievs tevi
piepildīs! (Sal. sv. Augustīns)
Kungs Jēzu, dāvā man nabadzības
garu. Palīdzi man būt taisnīgam, lai
mana sirds paliek brīva. Pr. Andris
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Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Sv. Ģimenes Mājā sadraudzības
tikšanās ‘Alfas kurss, priekšrocības, izaicinājums un mūsu līdzdalība!’ (Alfas prezentācija, liecības, tikšanās ar prāvestu!) Visi mīļi aicināti!
Šodien, 18. septembrī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem (Sv. Ģimenes Māja)! Vada Evija Anastasija.
Aicinām uz svētās mātes Terēzes no Kalkutas izstādes apskatīšanu! Svētās Ģimenes Mājas pagrabos ir apskatāma arī draudzes svētceļojuma Sarkaņi—Aglona izstāde!
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 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.
Dārgā draudze! Līdz 30. oktobrim mums ir jāīsteno draudzes renovācijas projekts, jo esam saņēmuši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Rīgas Domes atbalstu! Šie projekti pieprasa mūsu
draudzes līdzfinansējumu, kuru turpinām meklēt!
Dārgā draudze, gribu jūs informēt un lūgt jūsu atbalstu papildus darbiem:
- veicot dievnama griestu un baznīcas sienu restaurāciju, vēlamies nomainīt vecās elektrības instalācijas, apgaismošanas un skaņas sistēmu.
Tāpat attīstīsim iespēju sekot dievkalpojumiem tiešraidē no draudzes
mājaslapas. Kopējās izmaksas šiem projektiem sasniedz 10 tūkst. EUR;
- vasarā no Holandes esam atveduši trīs baznīcas zvanus, kurus vēlamies uzstādīt mūsu draudzes dievnama tornī un mehanizēt baznīcas
zvanu zvanīšanu, paredzamās projekta izmaksas būs ap 7 tūkst. EUR.
Jau iepriekš pateicos par atbalstu un iesaistīšanos! Prāvests pr. Andris K
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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!

Ceturtdienās, plkst. 10.00-13.00 Izglītojoša un atbalstoša programma
vecākiem “Mīlestības pedagoģija man un manam bērnam”. Ir vēl dažas brīvas vietas. Vada Ina Grasmane. Pieteikties pa tālruni20000466 vai
e-pastu: gimenesmaja@gmail.com
20.09. Senioru klubiņā radošā darbnīca: rudens veltes telpu dekorācijā.
Semināri potenciālo audžuvecāku uzrunāšanai kristīgo ģimeņu
vidū: pirmdien, 26.09. Rīgas Katoļu ģimnāzijā sv. Terēzes draudzes telpās, O. Vācieša ielā 6, plkst. 17.30 un otrdien,11.10. plkst. 17.30 "Svētās
Ģimenes Mājas" zālē, Klostera ielā 5. Abi semināri būs latviešu valodā.
Semināru darba kārtībā:
1) Divas lekcijas par tiesiski-praktiskiem un sociāli-psiholoģiskiem aspektiem, ievietojot bērnu ārpusģimenes aprūpē. Lektori Rīgas pilsētas
bāriņtiesas vadītājs Aivars Krasnogolovs un nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” struktūrvienības profesionālo audžuģimeņu apvienības „Terēze” vadītāja Ārija Martukāne.
2) NVO un praktižējošu audžuvecāku pieredze. Dienas centra “Svētās
Ģimenes Māja” vadītāja Inese Švekle un Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja Ilze Golvere.
Pirmdien, 3. oktobrī, plkst. 19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies iekšējās dziedināšanas programma „Iesākumā”. Tā ir 11 nedēļu programma, kuras ietvaros notiek slavēšana, mācība, dalīšanās un aizlūgšana
mazajās grupās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta attiecību dziedināšanai
ar vecākiem. Plašāka informācija www.dzivibasstraumes.lv
Otrdien, 4. oktobrī, plkst. 19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies
iekšējās dziedināšanas programma „Dzīvības Straumes”.
Tā ir 30 nedēļu padziļināta programma identitātes dziedināšanai ar
spēcīgu mazās grupas dinamiku. Tajā piedalās cilvēki, kuri ir motivēti
iziet visu 30 nedēļu programmu. Pieteikties pa tel. 29455267 (Ilze).
20. septembrī pāvests aicina uz Lūgšanu dienu par mieru. Šajā
dienā pāvests viesosies pasaules reliģisko līderu miera sapulcē Asīzē,
kas šogad notiek 30. reizi pēc kārtas!
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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!
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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

