Magdalēnas vēstis

2018. gada 28. oktobrī Nr. 43 (357)

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
Diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076,
e-pasts: diakons.dainis@gmail.com
Priesteris: Karols Buzievičs, 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. 14. 00 SĢM.
"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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2018. gada 28. oktobrī Nr. 43 (357)

Dārgā draudze, šodien
Evaņģēlijā mēs iepazīstam
Jērikas aklā dziedināšanu.
Šis aklais cilvēks nemitējās
saukt: Jēzu, Dāvida dēls,
apžēlojies par mani!"
Ebreji gaidīja Mesiju, kurš
piedzims ķēniņa Dāvida cilts.
"Dāvida dēls"—šis vārds
bieži tika lietots, kad runāja
par Mesiju. Viņš bija dzirdējis
no citiem par Jēzu, jo visa
zeme runāja par Viņu, un
Jēzus nosaukšana par Dāvida
dēlu,
bija
ticības
apliecinājums, ka viņš Viņu
pieņem par Mesiju, par
Glābēju, par Pestītāju. Tieši to
arī nozīmēja šie vārdiDāvida
dēls. Pārfrāzējot viņa teikto,
varam dzirdēt viņu saucam:
"Jēzu! Mans Glābēj!
Apžēlojies par mani!" Jo
vairāk viņu apklusina, jo
vairāk
viņš kliedz. Viņš negrib ļaut
Jēzum paiet garām. Aklais
cilvēks fiziski nevarēja redzēt,

bet viņš garīgi ieraudzīja to,
ko neredzēja citi.
Izdziedinot Jēzus saka viņam:
" Ta v a t i c ī b a t e v i r
palīdzējusi". Ticība ir glābusi,
tās dziedinošais spēks ir ne
tikai atgriezis cilvēka spējas,
bet darījis aklo par Jēzus
sekotāju, Viņa mācekli.
Jēzus ir tepat. Viņš ir mums
līdzās. Viņš gaida mūsu
saucienu, vēlas mūsu paļāvību
un uzticēšanos. Ja arī brīžiem
šķiet, ka Dievs neuzklausa
mūsu saucienus pēc
palīdzības, neaizmirsīsim, ka
Viņš to dara tikai tādēļ, lai
pārbaudītu un stiprinātu mūsu
ticību, saka pāvests Francisks.
Pr. AK.
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Draudzes informācija

Ar pirmo novembri mūsu draudzē iesāksies 30 dienu
aizlūgumi, rīta sv. Mises par draudzes mirušajiem. Aicinām
neaizmirst savus piederīgos, kuri jau iegājuši mūžīgajā
dzīvē. Aizlūgumus var pieteikt pie draudzes dežurantēm vai
priesteriem.
Šodien 28.oktobrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 mūsu
draudzē svētku koncerts ’PATEICĪBAS PSALMS’ Koncertā
piedalās Ērģelniece Digna Markule, Koklētāju ansamblis
Raksti, vadītāja Ieva Šablovska, Vecumnieku novada bērnu
un jauniešu koris Via Stella, mākslinieciskā vadītāja Liene
Batņa, diriģente Justīne Paupere, Zvanu ansambli
sagatavoja Elīna Lūse, koklētāju ansamblis “Raksti”.
Sirsnīgi sveicam mūziķus un māksliniekus mūsu
draudzē!!!
Šodien, 28.oktobrī plkst. 12. 00 Sv. Mise ģimenēm!
Īpaši un mīļī aicinātas ģimenes un bērni.
Šodien, 28.oktobrī plkst. 13. 00 Dievmātes komandu
dalībnieku pirmā tikšanās Sv. Ģimenes Mājā. Aicināti visi
interesenti!
Šodien, 28. oktobrī plkst. 15. 00 mūsu draudzē ALFA
kursa trešā nodarbība. Tēma: Kā es varu būt pārliecināts
par savu ticību? Lekciju vada Arsēnijs Haitins. Visi mīļi
aicināti! 29.oktobrī plkst. 18.00 mūsu draudzē Tezē
lūgšana!
3.novembrī, pirmajā mēneša sestdienā Tautas
rožukroņa tikšanās! Sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam
rožukroņa lūgšana un sadraudzības agape. Mīļi aicināti
visi!

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
Katru svētdienu plkst. 13. 30 (Sv. Ģimenes Mājā)
KATEHĒZE PIEAUGUŠAJIEM.
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

www.svgimenesmaja.lv

Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Ingūna Barinova; kontaktinformācija: tālr. 20000466.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Ielūdzam uz Bāreņu svētdienas pasākumu, kas notiks
2018. gada 4. novembrī: plkst. 10:00 Dievkalpojums
Rīgas Svētās Marijas Magdelēnas Romas katoļu draudzē,
Klostera ielā 2 (TV1 tiešraide), plkst 11:00 būsim kopā
sadraudzībā un mīlestībā Svētās Ģimenes Mājā, Klostera ielā
5.
Pasākuma organizatori: RĪGAS SVĒTĀS MARIJAS
M A G DA L Ē NA S
RO M A S
K A TO Ļ U
DRAUDZE,
nodibinājums Bīskapa Boļeslava Sloskāna
garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un
saglabāšanas fonds un biedrība Svētās Ģimenes Māja.
Jau vairāk kā gadu uz Latvijas Onkoloģijas centru
(LOC) pie pacientiem dodas brīvprātīgie no "Svētās Ģimenes
Mājas". Brīvprātīgie ir blakus smagajā atveseļošanās posmā,
lai uzklausītu, mierinātu, palasītu grāmatu, izvestu pastaigā.
Uzsākam trešās "Svētās Ģimenes Mājas" brīvprātīgo kustības
apmācību. Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo Latvijas Onkoloģijas
centrā, piesakieties: gimenesmaja@gmail.com. Projekta
koordinatore Saiva: 29607792.
Sadarbībā ar Caritas Latvija aicinām uz apmācību
semināriem, kuros tiks sniegtas pamat zināšanas, lai sniegtu
atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un
nepieciešama papildus palīdzība.
Semināri notiks 5., 12., 20., 26. novembrī Svētās Ģimenes
Mājā plkst. 17.30.

