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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 lūgšanu nakts!
Pēc sv. Mises plkst. 19. 00 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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 29. janvāris Nr. 05 (268)

Dārgā draudze, brāļi, māsas Kristū!
Daudzi no mums nav raduši dzirdēt, ka varētu būt svētīgi jeb, kā būtu pareizāk tulkot no grieķu valodas, — laimīgi, vēl precīzāk svētlaimīgi…
Varbūt daudziem pat nepatīk, ka
viņus par tādiem uzskata…
Šis jautājums lai paliek atklāts.
Tomēr būtu pareizi, ja mēs sāktu
pierast pie šiem vārdiem, no kuriem
Jēzus nekad neatteiksies. Jo Kungs
pats teica, ka Viņš ir nācis tādēļ, lai
pasludinātu Labo Vēsti nabagiem.
Kas gan cits varētu būt Labā Vēsts,
ja ne absolūta laime, cilvēka visdziļāko vēlmju piepildījums, svētība!
Jēzus pakāpjas augstumā, lai pasludinātu svarīgus vārdus tiem, kuri
dedzīgi vēlas sasniegt augstus tikumus. Un, tāpat kā Likums Mozum
tika dots uz kalna, tāpat arī jaunajam likumam bija jātiek izteiktam uz
kalna. Pirmais ietvēra desmit baušļus, lai cilvēks varētu sasniegt šejienes dzīves gudrību un pazīšanu. Otrajā tika dotas astoņas svētības, lai
visus, kuri tās ievēros, vestu uz mūžīgo dzīvi un debesu tēviju.

Varētu sacīt, ka Jēzus sludinātā laime ir divējāda. Pirmais veids būtu
nesatricināma cerība uz labāku nākotni, bet otrais — atklāsme par to,
ka ikvienā tagadnes notikumā ir apslēpta kāda brīnišķīga jēga.
Pirmā svētllaimes veida pamatā ir
apsolījums, kas ir Dieva vismīļākā
izteiksmes forma, bet otrā veida pamatā — Viņa aicinājums pārvarēt
sevi un ieiet Dieva noslēpumā.
Ņemsim vērā, ka abiem šiem laimes
veidiem ir kaut kas kopīgs — šo
laimi neviens nevar atņemt. Kalna
svētības ir mums kristīgās dzīves
harta!
Pr. Andris Kravalis
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 29. janvārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes
sadraudzības laiks Liepas zālē! Aicināti visi!
KATEHĒZE pieaugušajiem 29. 01. plkst. 14. 00 SĢM.
30. janvārī baznīcā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda!
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). 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!
Vēlies piedzīvot Dieva klātbūtni ikdienā, padziļināt ticības dzīvi, lūgties ar Svētajiem rakstiem? Mūsu draudze piedāvā
formācijas 10 soļu programmu, kurā soli pa solim atvērties sirds
lūgšanai. 1. februārī Sv. Ģimenes mājā no 18:30 līdz 20:30 notiks
interesentu otrā tikšanās. Esiet mīļi aicināti, īpaši laulātie. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Daiņa (29158076) vai prāvesta.
2. februārī Kunga prezentācijas templī svētki. Sv. Mises
plkst. 7. 30, 10. 00 un plkst. 19. 00!
3. februārī svinēsim sv. Blazija piemiņas dienu. Šajā dienā
baznīca ir paredzējusi īpašu sv. Blazija svētību pret kakla slimībām. To varēs saņemt pēc svētajām Misēm.
Nākamajā svētdienā, 5. februārī sv. Agates diena. Pēc
katras sv. Mises tiks svētīta maize un ūdens.
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!
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. Aicināti visi!
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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, 31. 01. plkst 13. 00 Senioru klubiņā viesos Betānijas
māsa Hannah Rita Laue.
Ceturtdien, 02.02.plkst.11.30 skatīsimies filmu "Bībeles stāsti".
Ceturtdienās, plkst. 18. 00 poļu valodas nodarbības.
Katru dienu ir iespēja pavadīt laiku sadraudzībā pie tējas tases
un plkst. 15.00 kopā lūgties Žēlsirdības kronīti.
Piektdienās, plkst 15.00 vingrošana grūtniecēm. Vada vecmāte
Baiba Stikute.
Sirsnīgi ielūdzam 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.
Sv. Jēkaba katedrālē 2.februārī, Sveču dienā, plkst. 18.30
Dievam konsekrēto pateicības dievkalpojums, solījumu atjaunošana. Pirms sv. Mises vakara lūgšanas—vesperes. Sv. Misi
vadīs arhibīskaps. Dievkalpojumā dalību ņems LTV.
Katoļu baznīcas dievkalpojums Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē Mises notiks 12. un 26. februārī
plkst. 11. 00. Visi laipni aicināti!
Lūgums pieteikt priestera apmeklējumiem mājās tos zināmos draudzes locekļus, kas slimības un /vai vecuma dēļ nevar apmeklēt baznīcu. Slimnieku apmeklēšana notiks katra
mēneša 1. piektdienā sākot ar 2017. gada 3. martu. Priesteris
aizvedīs Vissvētāko sakramentu, tāpat būs iespēja pieņemt
grēksūdzi un Slimnieku sakramentu. Pierakstīties var pie baznīcas dežurantes lapās vai kontaktējoties ar draudzes prāvestu
vai pr. Elvi. tel. 29559299, e-pasts: elvi86@inbox.lv
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze

