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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 6. novembrī Nr. 45 (257)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šogad jau trešo gadu novembra pirmajā svētdienā Latvijas
kristīgās draudzes atzīmē „Bāreņu
svētdienu“.
„Bāreņu svētdiena“ ir starptautiska
ekumēniska iniciatīva, kurā iesaistās
kristīgās draudzes visā pasaulē. Visu
Latvijas lielāko kristīgo konfesiju
vadītāji ir parakstījuši aicinājumu arī
Latvijas draudzēm tai pievienoties,
lai tās lūgšanās, sprediķi un konkrēta rīcība atbalstītu bāreņu vajadzības. Aktuālākie dati liecina, ka bērnu namos Latvijā dzīvo gandrīz
pusotrs tūkstotis bērnu.
Šī svētdiena ļauj labāk iepazīties ar
iespējām par bērnu pieņemšanu ģimenē, adoptējot, kļūstot par audžuģimenēm vai aizbildņiem, bet tāpat
arī cilvēki aicināti būt par bāreņu
uzticības personām, piemēram,
kļūstot par viesģimenēm, mentoriem vai arī darbojoties bērnunamos
kā brīvprātīgie. “Bāreņu svētdiena”
aicina kristiešus atvērt draudzes, atvērt savas mājas un sirdis kaut vienam bērnam. Satikts, uzklausīts, atbalstīts un pieņemts bērns var kļūt
par lielu svētību gan pašam cilvē-

kam, gan viņa ģimenei un visai sabiedrībai. Tāpēc bāreņu situācija
Latvijā ir mūsu sabiedrības cilvēcīguma kritērijs. Katram cilvēkam
piemīt visdziļākā vēlme pēc sadraudzības un piederības. Šī vajadzība
pēc kopības, draudzības ir cilvēciskas būtības pamatprasība.
Bāreņu svētdiena ir atgādinājums,
ka mēs paši veicinām
bāreņu sabiedrību. Vecvecāki atrodas veco ļaužu pansionātos,
bet tēvs un māte visu laiku skrien.
Viņiem nav laika. Viņi mīl
savus bērnus, bet mīl „ steigā”, nespējot atrast laiku, lai
pabūtu ar viņiem kopā un parotaļāt o s. B ē r n i i r b ā r e ņ i , j o
gandrīz neredz savus vecākus; bāreņi, jo viņiem pietrūkst tēva
un mātes glāstu; bāreņi, jo nesaņem
vai
tikai steigā saņem
vecāku maigumu tāpēc, ka mamma
ir nogurusi un tētis ir noguris.
Papildus informācija par „Bāreņu
svētdienu“ un dažādām iespējām,
kā palīdzēt bāreņiem, pieejama lapā

www.palidzibabareniem.lv.

Paldies par atsaucību!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija

Šodien, 6. novembrī Bāreņu svētdiena! Sirsnīgi sveicam mūsu
draudzē bērnu nama ‘Ziemeļi’ audzinātājus un bērnus! Priecājamies
par Latvijas Televīzijas klātbūtni mūsu vidū!
Šodien, 6. novembrī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem. Tēma
Kristības sakraments. (Sv. Ģimenes Māja)! Vada Evija Anastasija.
Alfas kurss notiek katru svētdienu plkst. 15. 00 Māras zālē! Sestā
novembra nodarbību vada misionārs Zozefs Bastēns (Beļģija). 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!
Sirsnīgs paldies par ziedojumiem mūsu diecēzes kūrijai!
Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, ja laikā no 1. līdz 8. novembrim dievbijīgi apmeklē kapsētu un lūdzas par mirušajiem, kaut vai tikai domās,
visu ticīgo mirušo pieminās dienā dievbijīgi apmeklē baznīcu un noskaitīs Kunga lūgšanu Tēvs mūsu… un Es ticu…
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 no 16-18:00 Nodarbības vadīs katehēte Ilze Terēze Gulbe talr.
29447445

6. novembrī pēc vakara sv. Mises aicinām uz tikšanos ar Tezē
brīvprātīgajiem un sv. Marijas Magdalēnas draudzes komandu
(Tezē prezentācija, liecības, jautājumi un atbildes).

Mūsu baznīcas priekštelpā ir novietotas Naktsmītņu veidlapas.
Ja jūs ir ieinteresējusi iespēja uzņemt savās mājās Tezē dalībniekus,
lūdzam interesēties pie koordinatoriem vai uzreiz aizpildīt pieteikšanās anketu un nodot to sv. Marijas Magdalēnas baznīcas
dežurantēm. Kontaktinformācija - Tezē koordinatori mūsu draudzē:
tel. 28368861 (Ēvija).
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Biedrība “Asociācija Ģimene” aicina uzsākt aktīvu parakstu vākšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni”.
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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, plkst. 12.00-14.00 Pašpalīdzības grupa “Atbalsts meklējot darbu”. Vada sociālā darbiniece Rita.
Ceturtdienās, plkst. 16.15-17.15 Vingrošana kopā ar fitnesa treneri
Rudīti, iepriekš pierakstoties pa tālruni 29192852.
Piektdienās, plkst. 15.00 Vingrošana grūtniecēm. Vada vecmāte un
dūla Baiba Stikute.
Piektdienās, plkst. 16.00 Radošās darbnīcas "Veidosim rotas no polimēr māla". Vada Natālija.

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. 00 notiek Svētā Jēkaba katedrālē.
Kopienas mājas lapa www.taizeriga.lv
12. un 13. novembrī Tezē sagatavošanas centrā Palasta ielā 3,
Rīgā, notiks tikšanās, kurā laipni aicinu piedalīties visus, kas vēlas
ko vairāk uzzināt par Tezē.
Aicinu ikvienu draudzes locekli savās mājās uzņemt kādu Tezē tikšanās dalībnieku.
VIESMĪLĪBA ir atslēgvārds. Tezē kopienu raksturo vienkāršība un
viesmīlība, un viesus viesmīlīgi var uzņemt arī visvienkāršākajos
apstākļos. Tikšanās dalībnieki rēķinās ar gulēšanu uz grīdas un viņiem līdzi būs guļammaisi un matracīši.
Aicinu draudzes ģimenes nenobīties un būt atvērtiem uzņemt jauniešus savās mājās, tādējādi izdzīvojot evaņģēlija prieku. Pr. A. K.
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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

