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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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Dārgā draudze, brāļi, māsas Kristū!
Šonedēļ no 18. līdz 25. janvārim
visā pasaulē notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.
Tās ietvaros arī Latvijā norisinās
dažādi ekumeniski dievkalpojumi
un lūgšanu brīži, kuros piedaloties
iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”.
Vēstures gaitā kristieši ir piedzīvojuši neskaitāmus triecienus: nāca šķelšanās starp tiem, kas taču atsaucās
uz vienu mīlestības Dievu!
Šodien ir steidzami jāatjauno vienotība, to nevar nemitīgi atlikt uz vēlāku laiku, līdz pat laiku beigām. Vai
mēs esam gatavi darīt visu, lai kristieši atmostos vienotības garam?
Ir tādi kristieši, kas neminstinās, bet
jau šodien izdzīvo savstarpēju vienotību tur, kur tie atrodas, pavisam
pazemīgi, pavisam vienkārši.
Šie cilvēki vēlas, lai viņu dzīve tuvinātu Kristu daudziem citiem. Viņi
zina, ka Baznīca nepastāv pati savam labumam, bet gan pasaulei –
tam, lai liktu pasaulē miera ieraugu.

"Komūnija" ir viens no skaistākajiem Baznīcas vārdiem: tajā nedrīkst
būt savstarpējas bardzības, bet vienīgi skaidrība, sirds labestība, līdzcietība…
Ja tas tā būs, vērsies svētuma durvis, saka brālis Rožē no Tezē. Mēs
nevaram saviem spēkiem "izveidot"
vienotību. Mēs to varam vienīgi saņemt kā Svētā Gara dāvanu.Vienotība dažādībā un dažādība
vienotībā — tāds ir dialoga mērķis.
Tas ir vairāk nekā tikai domu apmaiņa vai akadēmisks pasākums: tā
ir savstarpēja dāvanu apmaiņa, kurā
Baznīcas un ekleziālās kopienas var
dot ieguldījumu, daloties ar savām
vērtībām.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 15. janvārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes
bērnu eglīte. Tikšanās vieta: Sv. Ģimenes Māja otrais stāvs!
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 dievkalpojums Mārupes novada Mūzikas
un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe) notiks:
22. janvārī plkst. 11 00. Visi laipni aicināti!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
28. 01. Alfas komandas apmācības LELB Jauniešu centrā.
Pieteikties pie Anitas 26554125 vai 27747150
Alfas kurss mūsu draudzē sāksies 05.02. plkst. 15. 00!
29. 01. pēc vakara Sv. Mises kalpotāju komandas tikšanās!
B. Sloskāna muzejs Ojāra Vācieša ielā 6, Rīgā Ielūdz piedalīties mākslinieka Kārļa Dobrāja gleznas “Bīskapa Boļeslava
Sloskāna portrets” dāvināšanas muzejam svētku brīdī, kas notiks 21.janvārī, sākums plkst. 12 Sv. Mise, V.E.Arhibīskaps
Zbigņevs Stankēvičs.
20. janvārī Radio Marija Latvija organizē lūgšanu nakti
dominikāņu ordeņa 800. gadadienas atcerei. Sākums Rīgas Sv.
Terēzes no Bērna Jēzus draudzes kapelā jau no pl. 20.45.
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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!
Otrdien, 17.01., plkst. 13.00 Senioru klubiņā gatavosimies sveču
dienai - veidosim sveces un arī dekorēsim tās.
Trešdienās, plkst. 17.15 līdz 18.00 vācu valoda. Vada studente
no Vācijas Hannna.
Trešdien, 18.01., plkst 17.30 Dejas meditācija un kontemplācija.
Vada māsa Diāna.
Ceturtdienās no 19.01, plkst. 18.00 uzsākam poļu valodas nodarbības. Sīkāka informācija: www.gimenesmaja.com

Kas ir Alfa?

Tā ir iespēja iepazīt, izzināt kristīgo ticību. Tā
ir vieta, kur cilvēki var atnākt un uzdot jautājumus, iedziļināties, kopīgi ar citiem meklēt atbildes. Viss notiek ļoti brīvā,
draudzīgā un jautrā atmosfērā.
Kas tajā notiek? Katras nodarbības sākumā ir kopīgas vakariņas. Tad seko lekcija, pēc kuras mēs sadalāmies mazajās
grupās, lai pārrunātu dzirdēto. Vakara tikšanās ilgst līdz 3
stundām. Kursa ilgums ir 10 nedēļas.
Alfa kurss sastāv no lekciju sērijas, kas apskata jautājumus par
dzīves jēgu, ticību, Bībeli, baznīcu u.c. Lekcijas vadīs un pieredzē dalīsies dažādu konfesiju garīdznieki un kristieši.

Kam Alfa ir domāta?

Alfa ir domāta visiem - īpaši tiem, kuri:
·
vēlas iepazīt kristietību vai meklē dzīves jēgu, vai vēlas mainīt savu
dzīvi;
·
vēlas sagatavoties Kristībām (arī tiem, kuri vēlas kristīt savus bērnus), 1. Sv. Komūnijai, Grēksūdzei, Laulībām.
Cik tas maksā? Dalības maksas Alfa kursā nav, bet kursa gaitā dalībniekiem ir iespēja ziedot vakariņām. Kas organizē? Organizē Rīgas sv. Marijas Magdalēnas katoļu draudze www.magdalenasdraudze.lv. Telefons
informācijai: 26554125 (Anita) 29497000 (pr. Andris)

