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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 v.

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

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).
 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 8. janvāris Nr. 02 (265)

Dārgā draudze, brāļi, māsas Kristū!
Šodien mēs svinam Jēzus kristīšanas
svētkus, notikumu, ko Evaņģēlisti
uzskata par Viņa mesiāniskās kalpošanas un publiskās darbības sākumu.
Katra kristieša misija sākas ar Kristību. Tāpēc tik svarīgi ir no jauna
atklāt Kristības sakramentu caur
katehēzi, Kristības liturģiju un lūgšanu.
Šajā svētdienā, kad svinam Kunga
kristīšanu Jordānā, mēs varam patikties par jaunkristītiem bērniem,
pieaugušajiem, pateikties par mūsu
krustvecākiem un pārdomāt, kā mēs
ar vārdiem un piemēru varam palīdzēt augt dievišķajai sēklai, kas ir
iedēstīta Kristības sakramentā.
Svētais Gregors no Nazianzas ir
teicis: “Kristība ir visskaistākā un
visbrīnišķīgākā Dieva dāvana. Mēs
saucam to par dāvanu, žēlastību,
kristību, svaidījumu, apgaismošanu,
neiznīcības tērpu, atdzimšanas peldi, zīmogu un par visu to, kas ir visvērtīgākais. Par dāvanu tādēļ, ka to
saņem tie, kas nekā neatnes; par žēlastību, jo to piešķir pat vainīgajiem;

par

kristību, jo grēku nogremdē ūdenī;
par svaidījumu, jo tā ir svēta un
karaliska (tādi ir tie, kas ir svaidīti);
par apgaismošanu, jo tā ir apžilbinoša gaisma; par tērpu, jo tā apklāj
mūsu kaunu; par peldi, jo tā nomazgā; par zīmogu, jo tā mūs sargā
un ir Dieva valdīšanas zīme.”
Svētā Kristība ir visas kristīgās dzīves pamats, vārti uz dzīvi Garā un
durvis, caur kurām nonāk pie citiem
sakramentiem. Ar Kristību mēs tiekam atbrīvoti no grēka un atdzimstam kā Dieva bērni, mēs kļūstam
par Kristus locekļiem un tiekam
iekļauti Baznīcā! Kristība ir atdzimšanas sakraments! Pr. AK
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam jaunajā 2017. gadā!
Ar Dieva žēlastībām un svētībām piepildītu katru jauno dienu!
Šodien, 8. janvārī Baznīca svin Kristus kristības svētkus!
Sirsnīgi sveicam visus, kuri saņems
Kristības sakramenta žēlastību!
Šodien, 8. janvārī, plkst. 11. 30 Tezē viesģimeņu tikšanās.
Lūgšana, liecības (baznīcā), sadraudzības laiks (Māras zālē)!
13. 01. plkst. 12. 00 Sv. Mise Fatimas Dievmātes godam!
14. 01. plkst. 16. 00 Tezē pateicības dievkalpojums
Sv. Pētera baznīcā. Tezē brāļu un brīvprātīgo atvadīšanās un
viesģimeņu pateicības lūgšana! Aicināti visi!
LABĀ GANA KATEHĒZE - Dieva mīlestības pieredze pašiem mazākajiem - no 3 gadu vecuma. Sirsnīgi aicinām
bērnus nodarbībām: 3-6g.v. bērniem - Ieva (22190288).
KATEHĒZE pieaugušajiem 15. 01. plkst. 14. 00 SĢM.
Pirmdien, 16. janvārī, pl. 19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies iekšējās dziedināšanas programma „Iesākumā”. Tā ir 11
nedēļu programma, kuras ietvaros notiek slavēšana, mācība,
dalīšanās un aizlūgšana mazajās grupās. Īpaša uzmanība tiek
pievērsta attiecību dziedināšanai ar vecākiem. Pieteikties pa tel.
29455267 (Ilze) Plašāka informācija www.dzivibasstraumes.lv
30. 01. plkst. 18. 30 mūsu draudzē uzsākās Saderināto formācijas vakari (astoņas nodarbības). Priekšroka tiem kuri laulājās mūsu draudzē. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Daiņa S. 29158076.
Katoļu baznīcas dievkalpojumi Mārupes novada Mūzikas
un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads) notiks: 2017. gada 8. un 22. janvārī plkst. 11 00. Visi
laipni aicināti!
Alfas kurss mūsu draudzē sāksies 05.02. plkst. 15. 00!
29. 01. pēc vakara Sv. Mises kalpotāju komandas tikšanās!
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 SĢM aktivitātēm!
Pirmdienās, plkst. 15.00 Datorprasmju apmācības, iepriekš
pierakstoties (20000466).
Otrdienās, plkst. 15.00 - Pastorālā konsultanta konsultācijas,
iepriekš pierakstoties.
Ceturtdienās, plkst. 16.00-17.30 Dejas Senioriem. Vada Antra
Zūkere .
Piektdienās, plkst. 15.00-17.00 Vingrošana grūtniecēm. Vada
vecmāte un dūla Baiba Stikute.
Sīkāka informācija: www.gimenesmaja.com
Tezē lūgšana pēc sv. Mises 08. 01. plkst. 10. 00
1. Alleluia, alleluia, alleluia! 2. Ubi caritas et amor, ubi caritas
Deus ibi est. 3. Kungam pateicos, sirds Viņā prieku
rod. Kungam pateicos par visu, ko Viņš dod. 4. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia!!!
Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 2016./2017. studiju gadā uzņem
studentus!
Klausītājiem un viesstudentiem iespēja apmeklēt izvēlētos studiju kursus no aktuālā institūta lekciju saraksta.
Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem
un uzņemšanas kārtību var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv
12. janvārī plkst. 14. 00 Rīgas Katoļu ģimnāzija aicina uz
koncertu — Draugiem un kaimiņiem! Papildus informācija
29112424!
Aglonas bazilikā no 20. līdz 21. janvārim notiks klusuma
rekolekcijas ar vadmotīvu “Nāciet pie manis visi, kas strādājat
un ciešat grūtības, un Es jūs atspirdzināšu” (Mt 11, 28). Tās
vadīs priesteris Daumants Abrickis.

