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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 23. oktobrī Nr. 43 (255)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šodien, Kunga dienā, turpinām pārdomāt lūgšanas aicinājumu.
Kā lūgties, un kāda lūgšana Dievam
nav tīkam? Jēzus uz šiem jautājumiem mums atbild ar līdzību par
muitnieku un farizeju.
Jāatzīst, Kungs, ka Tu nebiji vēlīgs
farizejiem, kuri Tev pateicās, ka nav
tādi kā citi…
Tiesa, viņi ievēroja gavēšanas un
desmitās tiesas likumus un nenāca
no sliktu ļaužu vidus. Viņi klausīja
Dievam arī ikdienas dzīvē. Taču viņi teica, bet nedarīja. Viņi lielījās, ka
ir taisnīgi, un nicināja citus.
Kungs, pasaule ir farizeju pilna kā
vakar, tā arī šodien. Bet farizeji nav
tikai citi.
Es esmu farizejs, kad lielos ar savu
taisnīgumu, bet mana sirds nav dāsna.
Es esmu farizejs, kad metu akmeni
uz laulības pārkāpēju, bet neatzīstu,
ka laulības pārkāpšana sākas manā
skatienā.
Es esmu farizejs, kad slavēju Dievu
par visu labo, kas ar mani notiek,
bet aizmirstu lūgt piedošanu par saviem grēkiem.

Es esmu farizejs, kad iedomājos
esam tīrāks un Dieva mīlestības vairāk cienīgs nekā citi.
Es esmu farizejs, kad, to neizrādot,
meklēju pirmās vietas pie svētku
galda.
Es esmu farizejs, kad pamanu skabargu sava brāļa acī, bet neredzu
baļķi savējā.
Kungs, dziedini mani no salīdzinājumu slimības. Vairo manī apziņu
par maniem grēkiem, bet tik pat
daudz arī pārliecību par Tavu žēlsirdību. Kungs, dāvā man bērna sirdi,
lai es būtu cienīgs tuvoties Tavas
Valstības neizmērojamajiem dārgumiem.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 23. 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, 23. 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 pretoties ļaunumam? Visi mīļi aicināti!
27. oktobrī pēc vakara sv. Mises plkst. 20. 00 tikšanās ar TEZĒ kopienas brīvprātīgajiem par mūsu draudzes viesģimeņu uzmeklēšanu un
sagatavošanos TEZĒ pasākumam! Liels lūgums iesaistīties!
Jauniešu vakars ‘Koferis’ notiks M. Pils 2 svētdienas skolas telpā
23. 10. plkst. 19. 30. Lūgums ņemt līdzi groziņus!
29. 10. studentu un akadēmiķu apvienības ‘Dzintars’ kongress. Sv.
Mise mūsu draudzē būs plkst. 11. 00!
29. 10 plkst. 12. 00 Tezē brāļu lūgšana mūsu draudzē! Visi mīļi aicināti!
Novembra mēnesis ir īpašs lūgšanas laiks par mūsu mirušajiem!
Tāpēc mūsu draudzē mēneša garumā, katru dienu, tiks svinēts kopējs
draudzes aizlūgums par visiem mirušajiem!

Paldies par atbalstu un ziedojumiem Misiju dienā! Pagājušajā
svētdienā draudzē tika savākti ziedojumi misiju atbalstam 945 eiro!

Gatavojoties Bāreņu svētdienai 6. 11. mūsu draudze uzsāk sadraudzību un kalpošanu bērnu namā ‘Ziemeļi’ (Sudrabu Edžus iela 11a).
Nākošajā svētdienā šie bērni būs uz mūsu draudzes dievkalpojumu un
katehēzi. Lai labāk iepazītu bērnu namu 28. 10. bērnu namā tiek rīkota
talka (no plkst. 12. 00). Visi interesenti ir aicināti iesaistīties, autobuss
no mūsu draudzes uz šo talku dosies plkst. 11. 00 (sīkāka informācija
pie pr. Elvja).
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 ativitātēm!

Pirmdienās, plkst. 10.00-12.00 Māmiņu klubiņš.
„Priecāsimies kopā ar bērniem”. Vada Linda Mikule.
26.10. plkst. 18.30 "Sievišķības akadēmija". Katrai dalībniecei tiek
piedāvāta iespēja atklāt savu sievišķību kā savas identitātes būtiskāko aspektu. Lūgums iepriekš pierakstīties pa tālr. 26026488
(Anastasija).
Trešdienās, no 26.10. plkst. 18.00 , 2. stāva zālē Auglības atpazīšanas metodes kursi (9 nodarbību kurss).
28.10. plkst. 13.00 -16.00 Ārstnieciskas vingrošanas speciālista konsultācijas, iepriekš pierakstoties pa tālr. 29192852.

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
Ir iznācis Katoļu Baznīcas kalendārs 2017. gadam!

Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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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

