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Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šodien Dieva Vārds mūs aicina iedziļināties Dieva pagodināšanas, dziedināšanas un pateicības jautājumos:
Nes Dievam pateicību kā upuri un tā
pildi Visaugstākajam savus solījumus!
Kas pienes upurim pateicību, tas mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu
pestīšanu (Psalmu grāmata).
Pateicība jebkuros apstākļos ir rīcība, ko nosaka ticība Dievam.
Tā prasa no mums uzticēties Dievam un cerēt uz to, kas nav redzams, bet kas ir patiess.
Kas atmet savu sarūgtinājumu un tā
vietā izvēlas pateicību, var atrast
dziedināšanu, mieru un svētību.
Pateicība mūsu Tēvam debesīs paplašina mūsu uztveri un sniedz
mums skaidrāku sapratni.
Tā iedvesmo pazemībai un veicina
iejūtību pret mūsu līdzcilvēkiem un
visām Dieva radībām.
Pateicība ir Kristum kalpojošo pamat attieksme.
Grieķu domātāji saka, ka pateicīga
sirds ir visu tikumu māte. Ļausim
mūsu dvēselei tikt piepildītai ar pateicību pret mūsu žēlsirdīgo Debesu
Tēvu.

Patiesa pateicība ir cerības un liecības izpausme. Tā nāk no apliecinājuma, ka mēs ne vienmēr saprotam
dzīves pārbaudījumus, bet paļaujamies uz to, ka reiz mēs tos sapratīsim. Svētais Augustīns saka: "Dievs
mūs ir radījis sev, un mūsu dvēsele
ir nemiera pilna, kamēr tā neatdusas
Viņā". Pateicība ir dvēseles miera
avots. Zīmīgi, ka desmit lepras slimniekiem Jēzus pavēl: “Ejiet un parādieties priesteriem!” (Lk 17,14).
Lepras slimnieki vēl nav izdziedināti, bet Jēzus liek viņiem izturēties tā,
it kā dziedināšana būtu jau notikusi.
No viņiem tiek prasīta uzticēšanās,
paļāvība un pateicība! Praktizēsim
to!
Pr. Andris Kravalis

Magdalēnas vēstis

2016. gada 09. oktobrī Nr. 41 (253)

Dievam viss ir iespējams!

Draudzes informācija

Šodien, 9. oktobrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Sv. Ģimenes Mājā
sadraudzības tikšanās! 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 atsaucību!

Šodien, 9. oktobrī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem (Sv. Ģimenes Māja)! Vada Evija Anastasija.
Alfas kurss notiek katru svētdienu plkst. 15. 00 Māras zālē! Šodienas tēma: Kāpēc Jēzus mira? Vada Žozefs Bastēns. Visi mīļi aicināti.
13. oktobrī plkst. 12. 00 Sv. Mise sv. J. Marijas—Fatimas Dievmātes
godam!
16. oktobrī Misiju svētdiena. Visā Baznīcā tiek vākti ziedojumi misiju atbalstam!
16. oktobrī Romā tiks kanonizēta sv. Elizabete no Trīsvienības!
Sestdien 15. oktobrī plkst 19. 00 sv. Mise, pēc tam Lūgšanas un sadraudzības vakars. Svētdien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 tikšanās Sv. Ģimenes
Mājā, lai iepazītos ar šīs svētās garīgo mantojumu! Aicināti visi!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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
2016. gada 9. un 23. oktobrī plkst. 11 00 Mārupes novada Mūzikas
un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads) notiks katoļu baznīcas dievkalpojumi! Visi laipni aicināti!
Rīgā „Mazajā ģildē” turpinās publisko lekciju cikls „Domāsim kopā!” Lekcijas ir populārzinātniskas – par kultūras, ekonomikas, filozofijas, vēstures, mākslas, reliģijas un sabiedriskās dzīves jautājumiem. Ar
savu redzējumu uzstājas Latvijā populāri lektori un augstskolu mācību
spēki. Pirmā lekcija paredzēta ceturtdien 13. oktobrī plkst. 18. 30. Lektors: Dr. Andrejs Mūrnieks. Lekcijas temats: “Rietumu un Austrumu
kultūras – kopīgais un atšķirīgais.” Laipni lūgti visi interesenti!
Turpinām vākt ziedojumus mūsu dievnama griestiem! Paldies!!!
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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. ar Lūgums iepriekš pierakstīties pa
tālr. 26026488(Anastasija).
Piektdienās plkst. 12.00-15.00 karjeras konsultanta Zandas Bergas konsultācijas, iepriekš pierakstoties pa tālr.20000466 .
Gatavojoties Bāreņu svētdienai, ģimeņu atbalsta centrs "Svētās
Ģimenes Māja" 11.oktobrī plkst. 17.30 Klostera ielā 5, Vecrīgā, aicina
kristīgās ģimenes uz kārtējo un šogad pēdējo informatīvo semināru:
„Katram bērnam sava ģimene - 2016”
Seminārā kā lektori būs Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs, profesionālo audžuģimeņu apvienības vadītāja Ārija Martukāne, praktizējošu audžuģimeņu vecāki.
Pieteikties, rakstot uz e-pastu: i.svekle@gmail.com vai zvanot uz tālruni: 29446400 Inesei.
Bāreņu svētdiena šogad tiks atzīmēta 6. novembrī.
Šogad galvenais Bāreņu svētdienas Dievkalpojums, kuru translēs arī
TV 1, notiks Rīgas Sv. M.Magdalēnas baznīcā un to vadīs V.E. Arhibīskaps Zbiņevs Stankevičs.

Pirmdienās mūsu draudzē no plkst. 18. 00 līdz plkst. 19. 00
TEZĒ lūgšanas! Lūgšanu vada Tezē brāļi, māsas un brīvprātīgie!
Ir iznācis Katoļu Baznīcas kalendārs 2017. gadam!
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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

