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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 16. oktobrī Nr. 42 (254)

Dārgā draudze,
brāļi un māsas Kristū! Šodien Dieva
Vārds mūs iepazīstina ar līdzība par
neatlaidīgo atraitni un netaisno tiesnesi.
Svētais Gregors no Nīsas saka, tie,
kas nevienojas ar Dievu lūgšanā, attālinās no Viņa. Tāpēc no Kristus
runas mums vispirms ir jāatceras,
ka vajag vienmēr lūgties un nepagurt, jo tas, ko lūgšana sasniedz, ir
cilvēka vienība ar Dievu. Bet tas,
kas ir vienībā ar Dievu, ir tālu no
Pretinieka.
Lūgšana nav slēpšanās vai izvairīšanās, vai sauciens pēc brīnuma. Patiesa lūgšana pieprasa, lai mēs paši
censtos izdarīt to, ko lūdzam paveikt Dievu. Ja tu strādāsi un lūgsi
pēc Dieva gribas, neatlaidīgai lūgšanai būs rezultāts.
Tāpēc psalmā ir teikts: Es saucu uz
Tevi, tas ir, es lūdzos ar paļāvību, jo
Tu uzklausīji mani, mans Dievs.
Piepildīts savā pirmajā lūgšanā tuvā
vienotībā ar Dievu, psalmists lūdzas
atkal ar vēl lielāku paļāvību. Nenogurstoša, neatlaidīga lūgšana Dievam nešķiet apnicīga — Viņš to
pieņem ar laipnību; jo vajag vien-

mēr lūgties, saka Evaņģēlijs, un nekad nepagurt. (Lk 18, 1)
Mums ir cits citam jāpalīdz lūgšanā.
Atbrīvosim savu garu!
Nelūgsimies ilgi, lai mūsu lūgšanas
nevelkas garumā, bet gan lai ir īsas
un mīlestības pilnas.
Lūgsimies par tiem, kas paši nelūdzas. Atcerēsimies, ka tam, kurš
vēlas spēt mīlēt, ir jāspēj lūgties
(Sv. Terēze no Kalkutas).
Lūgšana liek atdzimt pasaulei. Lūgšana ir ceļš uz dvēseles atjaunotni
un dzīvību. Tāpēc lūgšanas nav nodalāmas no mīlestības. Zināmā mērā lūgšanas ir mūsu mīlestības mērs.
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija

Šodien Baznīca svin Misiju dienu! Draudzēs tiek vākti ziedojumi misiju atbalstam!
Šodien, 16. oktobrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Sv. Ģimenes Mājā sadraudzības tikšanās. Tēma: Sv. Elizabetes no Trīsvienības garīgais
mantojums! 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, 16. oktobrī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem (Sv. Ģimenes Māja)! Vada Evija Anastasija.
Alfas kurss notiek katru svētdienu plkst. 15. 00 Māras zālē! Šodienas tēma: Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību? Visi mīļi aicināti!
22. oktobrī no pl. 8.30 līdz 18 Rīgas domes telpās notiks starptautiska konference “Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību”. Skat. Informāciju mājas lapā vai pie ziņojumu dēļa.
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 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!
Ir iznācis Katoļu Baznīcas kalendārs 2017. gadam!
Draudzes grāmatu galdā ir iespējam iegādāties:
Lūgšanu grāmatu TEICIT KUNGU latgaliski, kurā ir visas četras Rožukroņa daļas un Dieva Žēlsirdības kronītis. Dziesmu grāmatu
DZĪSMĒS DĪVU SLAVĒSIM latgaliski, kur visas dziesmas no lūgšanu
grāmatas ir ar notīm. Bīskapa Pētera Stroda latgaliešu PAREIZRAKSTĪBAS VĀRDNĪCU. Latgaliski ROŽUKROŅA lūgšanu grāmatiņu
Novembra mēnesis ir īpašs lūgšanas laiks par mūsu mirušajiem!
Tāpēc mūsu draudzē mēneša garumā, katru dienu, tiks svinēts kopējs
draudzes aizlūgums par visiem mirušajiem!
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja
nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466

Mīļi aicinām uz ativitātēm!

Pirmdienās, plkst.10.00 Māmiņu klubiņš „Priecāsimies kopā ar
bērniem”. Vada Linda Mikule.
18.10. plkst. 18.30 "Sievišķības akadēmija”. Vada Anastasija. Lūgums iepriekš pierakstīties pa tālr. 26026488.
19.10. plkst. 17.30 Dejas meditācija un kontemplācija. Vada māsa
Diāna.
Piektdienās, plkst. 10.00 Rokdarbu pulciņš "Gatavosimies svētkiem". Vada Inguna.

Pirmdienās mūsu draudzē
no plkst. 18. 00 līdz plkst.
19. 00 TEZĒ lūgšanas!

Lūgšanu vada Tezē brāļi, māsas un brīvprātīgie!
Katru nedēļu no otrdienas līdz
sestdienai Tezē rīta lūgšana pl.
9.15 notiek Rīgas Doma Marijas kapelā,
bet pusdienu lūgšana pl. 12 notiek Svētā Jēkaba katedrālē.
Visi mīļi aicināti! Tezē sagatavošanas centrs atrodas Palasta iela 3,
(blakus Doma baznīcai). Atvērts no otrdienas līdz sestdienai 10. 0012. 00 , 15. 00-18. 00. Esiet laipni aicināti to apmeklēt!
Mūsu draudzē ir iesākusies naktsmītņu apzināšanās un reģistrācija. Aicinām iepazīties ar veidlapām pie draudzes dežurantēm vai
mājas lapā www.taizeriga.lv
Nav tāda grēka, no kura, ar Dieva žēlastības palīdzību, mēs
nespētu piecelties. Nav neviena „bezcerīga gadījuma”. Dievs grib
mūsu labumu arī tad, kad grēkojam
Pāvests Francisks
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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

