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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 02. oktobrī Nr. 40 (252)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū!
Šodienas liturģijā Jēzus saka saviem
mācekļiem:
“Ja jums būtu ticība kā sinepju
graudiņš, jūs sacītu šim zīdkokam:
“Izraujies ar saknēm un pārstādies
jūrā!” – un tas jums paklausītu.”
Kopīgi pārdomāsim par ticības dabu, jo
savu ticību es nevaru nodot tālāk kā
ārsts, kas iepotē slimniekam zāles.
Tāpat es nevaru nodot savu ticību
tālāk kā garāžas mehāniķis, kas ar
šļūteni iepilda benzīnu automašīnas
bākā.
Savu ticību es nevaru nodot tālāk kā
strādnieks, kas ar krāna palīdzību
iekrauj vai izkrauj kuģi.
Es nevaru izgatavot kapsulu, pēc
kuras norīšanas rodas jauna vai stiprāka ticība.
Tāpat savu ticību es nevaru izskaidrot kā skolotājs, kas saviem skolēniem izskaidro matemātikas formulu.
Savu ticību es nevaru pierādīt kā apķērīgs advokāts, kas kādam svārstīgam, nedrošam tiesnesim mēģina
iestāstīt, ka viņa klients ir nevainīgs.

Savu ticību es varu pierādīt tikai tad, ja es ļauju Lielajam Ārstam
Kristum sevi izārstēt no nāvīgā grēka slimības.
Savu ticību es varu pierādīt, ja es lūdzos par citiem, tāpat kā Kristus savā laikā lūdzās par Pēteri.
Savu ticību es varu pierādīt tikai tad,
ja mīlestības vadīts es pieņemu un
rūpējos par cilvēku, kurš cieš, tāpat
kā to darīja Kristus ar slimajiem un
izsalkušajiem.
Savu ticību es varu pierādīt, ja es
esmu ar mieru ciest citu dēļ tāpat kā
Kristus, kurš cieta par mums, nabaga grēciniekiem. Savu ticību es varu
pierādīt tikai tad, ja pats Kristus
man dod Svētā Gara spēku. Pr. AK
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Draudzes informācija

Sirsnīgi sveicam sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga
svētkos! Lai viņā, kā draudzes aizbildne palīdz mums uzticēties
Dieva žēlsirdīgajai mīlestībai, augt lūgšanas un kalpošanas aicinājumā! Lūgsimies par draudzēm, Garīgo semināru, RARZI un katoļu
ģimnāziju, kur šī svētā ir aizbildne!
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Sv. Ģimenes Mājā sadraudzības
tikšanās un iepazīšanās ar sv. Terēzes no Bērna Jēzus garīgo mantojumu. Visi mīļi aicināti!

Dārgā draudze, esam uzsākuši Caritas iniciatīvas grupas veidošanu Sv. Marijas Magdalēnas draudzē. Lai labāk apzinātos draudzes
vajadzības, gatavību iesaistīties un darāmos darbus aicinām aizpildīt anketu: Kopā lūgšanā un mīlestības darbos! Paldies par Jūsu atsaucību!

Šodien, 2. oktobrī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem (Sv. Ģimenes Māja)! Vada Evija Anastasija.
Alfas kurss plkst. 15. 00 Māras zālē! Tēma: Kas ir Jēzus? Visi mīļi
aicināti.
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).
Pirmslaulību kursa nākošā nodarbība 6. oktobrī!
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).
Laba Gana katehēze bērniem kuri vēlas saņemt 1. Sv. Komūniju nodarbības sāksies 9.10.2016 no 16-18:00 Nodarbības vadīs katehēte Ilze Terēze Gulbe talr. 29447445
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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—jaunums! plkst. 10. 00 Māmiņu klubiņš
„Priecāsimies kopā ar bērniem”. Vada Linda Mikule.
Otrdienā 04.10., Senioru klubiņā, plkst. 13.00
Prāta spēle “Vai tu pazīsti Latvijas augus”.
Trešdienās, 05.10.un 19.10. plkst. 17.30
Dejas meditācija un kontemplācija. Vada māsa Diāna.
No 12.oktobra otrdienu un/vai trešdienu vakaros, plkst. 18.30 iesāksies
jauns kurss sievietēm “Sievišķības akadēmija”. Katrai dalībniecei tiek
piedāvāta iespēja atklāt savu sievišķību kā savas identitātes būtiskāko
aspektu. Tikšanās 10 nodarbībās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem,
lektoriem. Lūgums iepriekš pierakstīties pa tālr. 26026488(Anastasija).
Piektdienās plkst. 12.00-15.00 karjeras konsultanta Zandas Bergas konsultācijas, iepriekš pierakstoties pa tālr.20000466 .
Oktobris svētā Rožukroņa un sv. Jaunavas Marijas godināšanas laiks!
Rožukroni ar pilnām tiesībām var dēvēt par tautas
lūgšanu, jo tā ir attīstījusies pamazām, reizē spontāni
un apzināti.
Viduslaikos bija tradīcija izgreznot Dievmātes statujas ar rožu virtenēm, kurās katrs rozes zieds simbolizēja lūgšanu. Pēc kāda laika šīs virtenes pārtapa lūgšanu krellēs, kuras tādējādi sauca par “rožukroni”.
7. oktobrī mēs svinam Rožukroņa Dievmātes svētkus, kurus 1573. gadā iedibināja pāvests Pijs V, lai
pateiktos Dievmātei par brīnumaino kristiešu flotes
uzvaru pār turku armādu 1571. gadā pie Lepantes. Tieši šo svētku dēļ
oktobris tiek dēvēts par Rožukroņa mēnesi. Rožukroņa lūgšana sevī ietver visus trīs Katoliskās Baznīcas katehismā minētos lūgšanas veidus
— tā ir gan verbāla lūgšana, gan meditācija jeb apcere, gan arī atver
sirdi visaugstākajai lūgšanas formai — kontemplācijai.
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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

