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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 25. septembrī Nr. 39 (251)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šodien Jēzus mūs iepazīstina ar diviem cilvēkiem, kuru dzīves
apstākļi šeit uz zemes ir diametrāli
pretēji.
Bagātā mājas durvis nabagam ir
vienmēr aizslēgtas. Bagātnieka dienas aizrit dzīrēs, viesībās, dzīves lepnībā un miesas kārībās…
Ne tikai bagātnieks, bet viņa viesi,
draugi, nepamana, nevēlas redzēt
vājo, slimo, nabaga Lācaru…
Kamēr pirmais staigā smalkās drānās un rīko bagātus mielastus, otrais
mirst badā.
Šis stāsts liek padomāt par stingrajiem vārdiem, ko Kristus teiks pēdējās tiesas dienā: „Es biju izsalcis un
jūs man nedevāt ēst, es biju izslāpis
un jūs man nedevāt dzert, es biju
kails, un jūs mani neapģērbāt” (Mt
25, 42-43).
Bagātnieks redzēja tikai savu dzīvi
un neievēroja, kas bija noticis ar šo
ubagotāju. Bagātais nebija ļauns,
viņš bija garīgi saslimis. Viņš bija
slims ar vienaldzību, sirds nocietināšanu un pasaulīgumu. Tieši pasaulīgums salauž un pārveido dvēseles,
liek tām pazaudēt realitātes sajūtu.

Cilvēks dzīvo mākslīgā pasaulē, ko
pats ir izveidojis. Pasaulīgums notrulina dvēseli. Un tāpēc šis pasaulīgais vīrs nebija spējīgs ieraudzīt realitāti. Bagātais bija noslēdzies savā
luksusa un izšķērdības pasaulē.
Izslēdzot, nevēlotie redzēt Lācaru,
viņš neņēma vērā ne Dievu, ne Viņa likumus. Tāpēc ignorēt nabagu
nozīmē noniecināt pašu Dievu, saka
svētais tēvs Francisks!
Dieva žēlsirdība pret mums ir cieši
saistīta ar mūsu žēlsirdību pret tuvāko. Tā būs atkarīga no mūsu žēlsirdības pret citiem cilvēkiem. Ja man
pietrūkst žēlsirdības pret savu tuvāko, tad arī Dieva žēlsirdībai nav vietas manā sirdī, jo mana sirds ir aizslēgta un Dieva žēlsirdība vienkārši
nevar tajā ienākt. Kungs Jēzu, dāvā
man žēlsirdības garu!
Pr. AK.
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Draudzes informācija
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Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības tikšanās Māras zālē! Visi mīļi aicināti!
Šodien, 25. septembrī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem (Sv. Ģimenes Māja)! Vada Evija Anastasija.
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Liepas zālē bērnu kristīgais teātris! Aicināti visi!
Šodien, 25. septembrī plkst. 15 00 Māras zālē Alfas kursa ievadlekcija! Visi mīļi aicināti!
Pirmslaulību kurss 29. septembrī!
1. oktobrī RARZI aizbildnes Svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētki.
Mūsu dievnamā plkst. 10.00 - Svētā Mise (pr. Ronalds Melkers), 11.00 prof. Baibas Brūderes referāts, 12.00 - agape M. Pils ielā 2
1. oktobrī TAUTAS ROŽUKRONIS sv. M. Magdalēnas baznīcā.
Sv. Mise plkst. 12. 00, Rožukronis, Agape.
3.oktobrī Svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētku svinības Rīgas Garīgajā seminārā 10.30 Svētā Mise Rīgas Sv. Franciska baznīcā, 11.30 Akadēmiskā uzruna Rīgas Sv. Franciska baznīcā. Baiba Brūdere, Dr. Theol.
Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē Katoļu baznīcas
dievkalpojumi notiks: 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! (Sv. Ģimenes m.)
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).
6. novembrī plkst. 10. 00 Bāreņu svētdienas dievkalpojums, ko
translēs TV tiešraidē no sv. M. Magdalēnas baznīcas. To vadīs arhibīskap Zbigņevs Stankevičs.
PĀVESTS FRANCISKS:
Miers ir dāvana, tā ir dāvana, pie kuras katru dienu ir jāstrādā, lai izveidotu meistara cienīgu darbu, paveicot ikdienas „mazumu”.
Nepietiek ar lielām miera manifestācijām, lieliem starptautiskiem saietiem, ja šo mieru neveidojam „maziem” gabaliem.
Taču, ja tavā „mazumā”, tavā sirdī nav miera, tavā ģimenē nav miera,
tavā kvartālā nav miera, tavā darba vietā nav miera, tad tā nebūs arī pasaulē.
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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!

Katru dienu ir iespēja pavadīt laiku sadraudzībā pie tējas tases un
plkst. 15.00 kopā lūgties Žēlsirdības kronīti.
Otrdienās, plkst. 16.00 Angļu valodas nodarbības. Vada Anna Karpinska. Ceturtdienās, plkst. 15.00 Dejas Senioriem.
Ceturtdienās, plkst. 10.00-13.00 Izglītojoša un atbalstoša programma vecākiem “Mīlestības pedagoģija man un manam bērnam”. Vada
Ina Grasmane. Pieteikties pa tālruni 20000466 vai epastu: gimenesmaja@gmail.com
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 praktizējošu 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.
Pieteikties pa tel. 29455267 (Ilze).
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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

