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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). Katehēze pieaugušajiem svētdienās plkst. 14. 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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Dārgā draudze, brāļi, māsas Kristū!
Šodienas pārdomās vēlos atsaukties
uz pāvesta Franciska teikto pagājušās svētdienas Svētās Mises homīlijā, apmeklējot Dievmātei veltīto
draudzi Romas perifērijā.
Lai cilvēki satiktu un iepazītu Jēzu,
ir vajadzīgi liecinieki. Liecināšana
ir kristieša galvenais pienākums.
Būt lieciniekam vēl nenozīmē būt
svētam. Liecinieks ir nabaga grēcinieks. Apustuļi arī bija grēcinieki.
Viņos redzam gļēvumu, nodevību,
nenovīdību, godkāri un pat agresiju,
tomēr, lasot Evaņģēliju, vienu grēku
viņos neatrodam. Vai jūs gribat, lai
jūsu draudze ir pilnīga? – jautā pāvests. Tādā gadījumā ir jāizskauž šis
grēks! Par kādu grēku šeit ir runa?
Vai mēs visi sniedzam liecību
par Jēzu? Daži domā, ka būt kristietim nozīmē ievērot baušļus, darīt
to vai citu lietu. Taču, īstenībā, būt
kristietim, pirmāmkārtām, nozīmē
liecināt par Jēzu.
Tā ir vissvarīgākā lieta, un to darīja
apustuļi. Pateicoties viņu sniegtajai
liecībai, kristietība izplatījās pa visu
pasauli. Tomēr, lai varētu kļūt par

Jēzus lieciniekiem, viņi nebija beiguši nekādus kursus, nebija studējuši
universitātē, bet savā sirdī dzirdēja
Svētā Gara balsi un sekoja Viņa iedvesmai. Viņi bija uzticīgi Svētajam
Garam.
Būt lieciniekam nenozīmē būt svētam, bet nozīmē būt nabaga vīram,
nabaga sievietei, kas saka: ‘Jā, es
esmu grēcinieks, grēciniece, bet Jēzus ir Kungs un es liecinu par Viņu,
bez tam es cenšos ik dienas darīt
labu, izmainīt savu dzīvi, staigāt pa
pareiziem ceļiem’”.
Mēs kļūstam par lieciniekim ja sekojam Jēzum, ja esam gatavi atstāt
‘savus tīklus un laivas’, savu konforta un ieradumu zonu.
Vēlos pateikties Tezē brīvprātīgajiem draudzē un visiem, kuri bija
iesaistīti jauniešu uzņemšanā un aprūpē!
Paldies mūsu draudzes kalpotājiem,
dežurantēm un Sv. Ģimes Mājas
komandai!
Tikai esot sadraudzībā un lūgšanas
kopībā mēs varam liecināt par Jēzu!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 22. janvārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes
sadraudzības laiks Māras zālē! Pēc sv. Mises kristības!
KATEHĒZE pieaugušajiem 22. 01. plkst. 14. 00 SĢM.
LABĀ GANA KATEHĒZE - Dieva mīlestības pieredze pašiem
mazākajiem - no 3 gadu vecuma. Sirsnīgi aicinām bērnus nodarbībām: 3-6g.v. bērniem - Ieva (22190288).
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.
Alfas kurss mūsu draudzē sāksies 05.02. plkst. 15. 00!
29. 01. pēc vakara Sv. Mises kalpotāju komandas tikšanās!
Sv. M. Magdalēnas draudzes jauniešu ekumēniska, evanģelizējoša, sadraudzību veicinoša, izklaidējoša tikšanās "Kalnā" notiks 11.02.2017. Sv. Ģimenes mājā plkst.: 18:00.
Pasākuma viesis būs Viesturs Vizulis (par improvizācijas teātri). Sirsnīgi aicināti visi!
2. februārī Kunga prezentācijas templī svētki. Sv. Mises
plkst. 7. 30, 10. 00 un plkst. 19. 00! Sv. Jēkaba katedrālē plkst. 18.
30 Dievam konsekrēto pateicības dievkalpojums, solījumu atjaunošana. Pirms sv. Mises vakara lūgšanas—vesperes. Sv. Misi
vadīs arhibīskaps. Dievkalpojumā dalību ņems LTV.
11. februārī plkst. 20. 00 Sv. M. Magdalēnas baznīcā
J. S. Bahs Koncerts violai d’amore ar orķestri. Piedalās solisti :
Daniels Fradkins, Collegium Musicum Riga, Kristīne Kupča,
diriģents Māris Kupčs. Ieeja koncertā bez maksas!
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
Katoļu baznīcas dievkalpojums Mārupes novada Mūzikas
un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe) notiks:
22. janvārī plkst. 11 00. Visi laipni aicināti!
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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. 15.00-16.00 Datorprasmju apmācības. Pierakstīties pa tālruni 20000466.
Otrdienās, plkst 17.30 Angļu valoda. Vada Anna.
Otrdien, plkst. 13.00 Senioru klubiņā sociālās darbinieces
Skaidrītes Zupānes lekcija "Vecuma demence un tās profilakse".
Piektdienās, plkst 15.00 vingrošana grūtniecēm. Vada vecmāte
Baiba Stikute.
2017. gada 24. janvārī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes
Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā, Rūpniecības ielā 10 būs Artura
Krūmiņa monogrāfijas "Latgales koka baznīcas" (Jumava/
J.L.V.) atvēršanas svētki uz kuriem aicināts ikviens interesents.
Pasākumā piedalīsies Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, akadēmiķi Jānis Krastiņš un Ojārs Spārītis, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis, kā arī vokālā grupa “Schola Cantorum Riga’’.
Sirsnīgi ielūdzam visus uz svētā Akvīnas Toma svētkiem
Rīgas Garīgajā seminārā, pirmdien, 30. janvārī. 10.30 Svētā
Mise Rīgas Sv. Franciska baznīcā. 11.30 Akadēmiskā uzruna pr. Toms Priedoliņš. Aicināti visi.
Šonedēļ no 18. līdz 25. janvārim visā pasaulē notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Materiālus 2017. gada Lūgšanu nedēļai sagatavojuši kristieši no
Vācijas, pieminot Reformācijas 500. gadadienu.
Balstoties uz šo notikumu, attiecīgi izvēlēta arī šī gada Lūgšanu nedēļas tēma - fragments no Pāvila 2. vēstules korintiešiem:
“Mums ir jāizlīgst. Kristus mīlestība mūs steidzina” (sal. 2 Kor
5:14-20).

