Magdalēnas vēstis

2017. gada 8. oktobrī Nr. 39 (302)

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
Sv. Mise angļu valodā katru svētdienu plkst. 14. 00 !

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.

Magdalēnas vēstis

2017. gada 8. oktobrī Nr. 39 (302)

Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 8. oktobrī Nr. 39 (302)

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Pastāvīgais diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076, e-pasts: siniad@gmail.com
Priesteris Karols tālr. 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl

 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). Katehēze pieaugušajiem svētdienās plkst. 16. 00 SĢM.
 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

Dārgā draudze!
Šodien Dieva Vārds mūs aicina
pārdomāt līdzību par vīnadārza
strādnieku un namatēva attiecībām. Ar šo līdzību Jēzus liek
saprast, ka Viņš pats ir vīnakoks
un Tēvs ir vīnkopis. Pateicoties
Kristībai mēs katrs esam uzpotēti uz Baznīcas stumbra, un
Kungs mūs nosauc par zariem
un liek nest daudz augļu.
Baznīcas tēvi šajā dārzā redz cilvēku dvēseles, ko Jēzus nosauc
par savu vīna dārzu, dvēseles,
kuras gluži kā dārza žogs apņem
Kunga baušļu drošība un Viņa
eņģeļu aizsardzība.
Dievs ar pacietīgu un uzticīgu
mīlestību rūpējās par savu tautu,
lai tā kļūtu par svētu tautu, kas
nes bagātīgus taisnīguma
augļus. Diemžēl ne vienmēr izdodas iegūt labu ražu. Pravietis

Isajs atgādina, ka ar lielu mīlestību iekoptais vīnadārzs var dot
arī „rūgtus augļus”.
Evaņģēlijā aprakstītie vīnkopji
pretojās Dieva plānam. Viņi neizpildīja savus pienākumus, bet
domāja tikai par savām interes
ē
m
.
Ar šo līdzību Jēzus vēršas pie
augstajiem priesteriem un tautas
vecākajiem, jo viņiem Dievs ir
uzticējis tautu. Bet tieši paaicinātie vīnkopji piesavinājās iekopto vīnadārzu.
Alkatības un lēpnības dēļ šie
strādnieki vēlējās pārveidot to
pēc sava prāta, tādējādi neļaujot
Dievam īstenot savu nodomu
par tautu, ko bija pats izvēlējies.
Pr. Andris K.

Magdalēnas vēstis

2017. gada 8. oktobrī Nr. 39 (302)

Dievam viss ir iespējams!

Draudzes informācija
Šodien, 8. oktobrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās Liepas zālē! Aicināti visi!
Katehēze pieaugušajiem (ticības pamatu apgūšana un
gatavošanās sakramentu saņemšanai) katru svētdienu plkst. 14.
00 Svētās Ģimenes Mājā.
Šodien, 8. oktobrī plkst. 15. 00 Alfas kursa otrā nodarbība!
Tēma: Kāpēc Jēzum vajadzēja ciest? Tikšanās vieta Māras zāle.
Mīļi aicināti visi interesenti!
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā
Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
13. oktobrī (piektdien) mūsu draudzē Fatimas Dievmātes
dievkalpojums plkst. 12. 00. Pēc vakara sv. Mises Rožukroņa
lūgšana un aizlūgumi.
Mūsu draudzē darbojas Evaņģelizācijas grupa
“Evaņģēlija vēstneši”. Grupa tiekas piektdienās 18.00. Kontakti: grupas vadītāja – Olga (28383586) Nodarbības vada misionārs Jāzeps Bastēns. Adrese: Klostera iela 4. Aicināti visi!
Sv. Marijas Magdalēnas draudze un Svētās Ģimenes māja
aicina jūs pieteikties uz saderināto kursiem. Piesakiet dalību
šeit: http://ejuz.lv/saderinatiem2017 Pirmā nodarbība
2017.gada 16. oktobrī (kopā 8. nodarbības) plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes mājā (Klostera ielā 5).
Papildus informācija pa telefonu 29158076 (diakons Dainis).
Kursu atbalsta katoļu organizācija Renovabis.
Sirsnīgi aicinam pieteikt bērnus Labā Gana katehēzes nodarbībām 2017/18. mācibu gadam, kas sāksies oktobrī. Vēlamais bērna vecums 3-5 gadi. Pieteikties var zvanot nodarbību
vadītājai Ievai (22190288).
Oktobra mēnesis ir Rožukroņa lūgšanas un Dievmātes
godināšanas laiks. Mūsu draudzē darbdienās no rīta, pēc sv.
Mises un vakaros plkst. 18. 30. ir Rožukroņa lūgšana!
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, 10.10. plkst. 13:00 Senioru klubiņā dzejas pēcpusdiena ar dzejnieku Egilu Dambi.
Trešdienās, plkst. 16:15 Vācu valoda. Vada studente no Vācijas
- Grēta.
Ceurtdienās, plkst. 12:00 Atbalsta grupa bezdarbniekiem ‘’Es
un mans potenciāls’’.
26.oktobrī plkst.11:00 Melngalvju nama un ekspozīcijas apskate (gida pavadībā). Pieteikties pie Dienas centra sociālā
darbinieka vai pa tālr. 20000466.

www.magdalenasdraudze.lv www.magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Pirmdienās, plkst. 19. 00 Rīgā, Klostera ielā 4 ir sākusies
12 nedēļu programma „Dzimtas dziedināšana”. Aicinam pievienoties!
Otrdienās, plkst. 19. 00 Rīgā, Klostera ielā 4 notiek iekšējās dziedināšanas programma „Dzīvības Straumes”. Tā ir
30 nedēļu padziļināta programma identitātes dziedināšanai ar
spēcīgu mazās grupas dinamiku. Tajā piedalās cilvēki, kuri ir
motivēti iziet visu 30 nedēļu programmu. Pieteikties tel.
29455267 (Ilze). www.dzivibasstraumes.lv .
Šogad svinam 100. gadskārtu kopš Dievmātes parādīšanās Fatimā. Parādīšanās kulminācija bija 1917. gada 13. oktobris, kad
70 tukstoši cilvēku redžeja t.s. ‘Saules brīnumu’. Šā gada 13.
oktobrī apritēs 100 gadi kopš Dievmātes pēdējās parādīšanās
Fatimā. Pāvests aicna šo dienu pavadīt kā lūgšanas un gandares dienu (gavēt ar maizi un ūdeni, kā arī lūgties četras Rožukroņa daļas). Mūsu draudzē pēc sv. Mises plkst. 19. 00
tupināsies Rožukroņa lūgšana un aizlūgumi!

