Magdalēnas vēstis

2017. gada 15. oktobrī Nr. 40 (303)

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.

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
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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 15. oktobrī Nr. 40 (303)

Dārgā draudze!
Mēs, kas esam saņēmuši ticību
Jēzum Kristum un kristības zīmogu, mēs visi esam aicināti kāzu mielastā.
Mums ir saklāts tas galds, par
kuru Raksti saka: "Tu esi klājis
man galdu, maniem ienaidniekiem redzot."
Mums tiek pasniegta gan maize,
kas nākusi no debesīm, gan Jaunās Derības biķeris.
Dievs aicina un ielūdz uz Mielastu.
Laiks kopā ar Viņu ir vērtīgākais
tavā ikdienā un visā dzīvē. To
var atklāt un pieredzēt ne tikai
klosterī vai tuksnesī, bet arī ar
to, ka kalpo Dievam ar laicīgu
amatu un ar ģimenes dzīvi.
Katram ir savs aicinājums, neviens no tiem pats par sevi nav
labāks vai Dievam tīkamāks.
Dieva tuvumā ne vienmēr var
rast ātrus un vieglus problēmu
atrisinājumus, bet vienmēr var
pieredzēt, ka tiek atjaunota ticības degsme. Kristus aicinājums
paliek nemainīgs kristiešiem vi-

sā pasaulē un visos laikos. Bet
katrs ir uzrunāts tur, kur tas atrodas, konkrētā dienā, viņa
dzīvē, viņa situācijā.
Ir svarīgi domāt par to, kur un
kā Dievs mūs ir aicinājis. Aicinājums vienmē ietver prieku, vienotību, žēlastību un svētību!
Ja vien cilvēks ļauj sevi vadīt,
Dievs visu kārto un ļauj sasniegt
to pilnību, kādai cilvēks bija aicināts. Apzināsimies, pateiksimies un svinēsi sava aicinājuma
dāvanu:„Baudiet un redziet, cik
Kungs labs! Svētīts, kurš tveras
pie Viņa!” (Ps34, 9)
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam tos, kuri šodien saņems Kristības sakramenta žēlastību!
Šodien, 15. oktobrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās Liepas zālē! Aicināti visi!
Ministrantu (kopā ar vecākiem) tikšanās pēc sv. Mises
plkst. 10. 00 Sv. Ģimenes Mājā.
Katehēze pieaugušajiem (ticības pamatu apgūšana un
gatavošanās sakramentu saņemšanai) katru svētdienu plkst. 14.
00 Svētās Ģimenes Mājā. Vada Evija Anastasija.
Šodien, 15. oktobrī plkst. 15. 00 Alfas kursa otrā nodarbība! Tēma: Kā un kāpēc man lūgt? Tikšanās vieta Māras zāle.
Lekciju vadīs mācītājs Edgars Mažis. Mīļi aicināti visi interesenti!
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā
Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
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. Pirmā nodarbība
2017.gada 16. oktobrī (kopā 8. nodarbības) plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes mājā (Klostera ielā 5). 29158076 (diakons Dainis). Kursu
atbalsta katoļu organizācija Renovabis.
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!
Pāvests Francisks aicinot visus ticīgos oktobra mēnesī
skaitīt Rožukroni uzsver lūgšanas nepieciešamību par mieru
pasaulē: “Ja lūgšanā vēršamies pie Dieva, tad nekas nav neiespējams, mēs visi varam iesaistīties miera veicināšanā”.
Ir iznācis un mūsu draudzes grāmatu galdā ir pieejams
“Katoļu Kalendārs 2018”.
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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!
Trešdienās, plkst. 16:15 Vācu valoda. Vada studente no Vācijas
- Grēta.
Ceturtdienās, 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”. Aicinām 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 .
Kristietis nav radīts, lai garlaikotos Kristietis apzinās, ka
arī aiz vienādo dienu rutīnas slēpjas žēlastības noslēpums.
Daži cilvēki, būdami neatlaidīgi savā mīlestībā, kļūst kā akas,
kas apūdeņo tuksnesi. Nekas nenotiek veltīgi. Kristieša dzīvē
nav tādu situāciju, kuras ar mīlestību nevarētu izmainīt. Neviena nakts nav tik gara, lai varētu aizmirst rītausmas prieku.
Un jo tumšāka ir nakts, jo tuvāk ir rītausma. Tad, kad iepazīstam Jēzu, mēs uz visu apkārt notiekošo sākam raudzīties ar
paļāvību un cerību. Mēs nemaz nespējam skatīties citādi. Jēzus ir kā mūsu māja. Mēs esam tur iekšā un pa tās logiem
raugāmies uz pasauli.
Pāvests Francisks

