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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 13. novembrī Nr. 46 (258)

Uzmanību!!! Viltus mācītāji... Lk 21, 8-9...
Dārgie Kristū!
Esam jau laikam ievērojuši, ka pēdējās
dienās Dieva Vārds, īpaši Evaņģēliji skar
eshatoloģiskas tēmas, t.i. tēmas, kurās
daudz runā par laiku beigām, otreizējo
Kristus atnākšanu, tiesu, mūžīgo dzīvi.
Tai pat laikā esam nepārtraukti mudināti
uz atgriešanos no grekiem, būšanu
nomodā par savas dvēseles tīrību. Esam
jau liturģiskā gada izskaņā. Pēc nedēļas
svinam Kristus Karaļa svētkus, pēc tam
jau klāt Advents, kad īpašā veidā
g atavosimies Kristus dzimšanas
svētkiem!!!
Šodien Kungs Jēzus Evaņģēlijā runā par
zīmēm un notikumiem, kas skars Viņa
apustuļus, mācekļus. Patiesībā tas skar
arī katru no mums. Daudzi no šiem
notikumiem jau ir piedzīvojuši realitāti,
piemēram, Jeruzalemes svētnīcas
nopostīšana vai kristiešu vajāšanas, kas
nav beigušās pat šodien. Redzam arī
katastrofas, zemestrīces, ik pa laikam
dzirdam par dažād iem ģ im eņu
skandāliem, vardarbību tajās... Tas viss
var mūs nomākt, bet mēs esam aicināti
būt par miera, prieka un mīlestības
vēstnešiem!!! Tai pat laikā nedrīkstam
dzīvot ilūzijās. Pasaulē notiek cīņa starp
labo un ļauno, un ikvienam no mums ir
pienākums vienmēr nostāties labā pusē.

Aizsargāt un nest labo, skaisto un
patieso tur, kur esam.
Kungs mūs aicina būt uzmanīgiem no
visādām maldu mācībām, kas mūs var
attālinat no ticības Dievam un
vienotības Baznīcā. “Pielūkojiet, lai jūs
netiktu pievilti” (Lk 21, 8). Diemžēl
mūsdienās ir ļoti daudz to, kas sludina
mācības, kas nav saskaņā ar Kristus
Atklāsmi Svētajos Rakstos. Jāpiemin, ka
arī mūsu draudzē ir cilvēki, kas izplata
apšaubāmas un nezināmas izcelsmes privātās
atklāsmes, kuras Baznīca nav
apstiprinājusi. Tā ir cilvēku maldināšana
un nepaklausības izrādīšana Baznīcai,
kurai vienīgajai ir atslēgu vara lemt par
privāto atklāsmju autentiskumu un
ticamību. Būsim uzmanīgi! Kalusīsim
tam, ko mums māca Baznīca - mūsu
Māte un ticības sargātāja. Svētais

apustulis Pāvils mūs mudina
“neaizrauties ar tukšībām”, bet dzīvot
dievbijīgi Kristus mācībā un pienācīgi
pildīt savus pienākumus (sal. 2 Tes 3,
11-12).
No sirds Jums novēlu Dieva svētībām
bagātu šo nākamo nedēļu. Lai Dievs
svētī arī mūsu Tēvzemi Latviju,
kauras 98. dzimšanas dienu šonedēļ
svinēsim!
Pr. Elvis
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Draudzes informācija

Šodien, 13. novembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Sv. Ģimenes Mājā
sadraudzības tikšanās. Visi mīļi aicināti!
Šodien, 13.11. plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem (Sv. Ģimenes
Māja)! Vada Evija Anastasija.
Alfas kurss notiek katru svētdienu plkst. 15. 00 Māras zālē! Visi mīļi
aicināti!
No sirds pateicamies Dievam par izdevušos Bāreņu svētdienu!
Paldies visiem, kas jebkādā veidā ņēma dalību tās organizēšanā un par
jūsu klātbūtni un lūgšanu.
Novembra mēnesis ir īpašs lūgšanas laiks par mūsu mirušajiem!
Katru dienu Sv. Mise nodomā par visiem mirušajiem.
Šajā nedēļā iekrīt Latvijas valsts Proklamēšanas diena. Piektdien, 18.
novembrī svinēsim Latvijas 98. dzimšanas dienu. Vakarā sv. Mise plkst.
19.00 tiks svinēta nodomā par mūsu Tēvzemi. Pēc sv. Mises nodziedāsim
himnu “Dievs, svētī Latviju” un saņemsim svētību ar Vissvētāko
sakramentu. Gavēnis šajā dienā nav jāievēro!
18. novembrī - pēc vakara Sv. Mises - mūsu draudzē darbību

uzsāk jauna lūgšanu grupa, kurā tiks īpašā veidā lūgts par Latviju.
Ikviens, kurš vēlas lūgties un gandarīt par mūsu zemi, ir sirsnīgi
aicināts un gaidīts! Tikšanās vienmēr notiks katra mēneša 4. un 18.
datumā pēc vakara Sv. Mises.
Nākamā svētdiena ir Kristus Karaļa svētki, noslēdzam liturģisko
gadu. Ar nākamo svētdienu noslēdzas arī pāvesta Franciska
izsludinātais Ţēlsirdības gads. Ziedojumi 20.11. tiks vākti Rīgas
Garīgā semināra uzturēšanai. Rektora un semināristu vārdā jau
iepriekš izsakām lielu pateicību!
Sv. Mise Mārupes mūzikas un mākslas skolā būs 27. novembrī,
plkst. 11.00.
Aicinām pieteikties viesģimenes Tezē dalībnieku uzņemšanai. 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
deţurantēm. Kontaktinformācija - Tezē koordinatori mūsu draudzē:
tel. 28368861 (Ēvija).
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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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
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. 00notiek Svētā Jēkaba katedrālē.
Kopienas mājas lapa www.taizeriga.lv
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 deţurantēm.
Kontaktinformācija - Tezē koordinatori mūsu draudzē:
tel. 28368861 (Ēvija).
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Izdevniecība KALA Raksti ir laidusi klajā pāvesta Franciska
grāmatu “Dieva vārds ir Ţēlsirdība” (draudzes grāmatu galdā.)
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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
 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

