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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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Dārgā draudze, brāļi, māsas Kristū!
Pagājušajā svētdienā Dieva Vārds
mums atgādināja Kristus dāvātās
astoņas svētības. Šie svētlaimes
principi, kurus īsteno un piepilda
pats Kristus ir ceļš uz mūžīgo dzīvi,
uz debesu tēviju. Kalna svētības ir
mums kristīgās dzīves harta!
Šodien, iesākot izskaidrot Kalna
svētības mācību, Jēzus saka:
Jūs esat zemes sāls!

Jēzus ir zemes sāls. Bez Viņa pasaule ir kā bez sāls, tai trūkst mūžības
garšas; bez Viņa pasaule ātri bojājas,
līdzīgi kā ātri bojājas nesālīti produkti.
“Lai par kādām lietām es dzirdētu
vai lasītu,” sacījis svētais Bernards,
“viss man šķiet kā bez sāls, ja es tur
neatrodu Jēzus vārdu.”

Kristus saka: Jūs esat pasaules
gaisma!

Tā ka Kungs pats ir Taisnības saule
(Mt 2, 20), Viņš var savus mācekļus
nosaukt par pasaules gaismu!
Ar viņiem, gluži kā ar spožiem stariem, Dievs var liet pazīšanas gaismu pāri visai zemei.
Svētais Jānis raksta: "Dievs ir gaisma" (1, 5) un "tas, kurš paliek Dievā, paliek gaismā" (1, 7). Tādēļ, tā
kā mēs esam atbrīvoti no šausmu
tumsas, mums ir jādzīvo gaismā un
kā gaismas bērniem.
Mēs nedrīkstam apslēpt šo ticības
gaismu, bet mums pašiem ir jāatrod
sava vieta Baznīcā gluži kā lielā
svečturī — daudzu pestīšanai, tā lai
mēs paši varētu baudīt patiesības
gaismu un ar to izgaismotu visus
pasauli.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 5. februārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes
sadraudzības laiks Liepas zālē! Aicināti visi!
KATEHĒZE pieaugušajiem 05. 02. plkst. 14. 00 Svētās
Ģimenes Mājā.
Šodien, 05.02. plkst. 15. 00 mūsu draudzē iesākās Alfa
kurss (Māras zāle)!
Šodien, 5. februārī sv. Agates diena. Pēc katras sv. Mises
tiks svētīta maize un ūdens.
6. februārī plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda (baznīcā)!
LABĀ GANA KATEHĒZE - Dieva mīlestības pieredze pašiem mazākajiem - no 3 gadu vecuma. Sirsnīgi aicinām
bērnus nodarbībām: 3-6g.v. bērniem - Ieva (22190288).
11. februārī Pasaules slimnieku diena! Svētās Mises laikā
tiks dalīts Slimnieku sakraments!
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!
Kristīgās kontemplācijas dienas 10. - 11. februārī,
Sv.Jāzepa klosterī. Sākums piektdien, plkst. 20.00. Pieteikšanās
un info: www.betanija-op.lv
Kontemplācija un deja notiek 8.februārī plkst. 17.30
Sv.Ģimenes mājā. Pieteikšanās nav nepieciešama. Info: www.betanija-op.lv vai 26177063.
13. februārī plkst. 12. 00 mūsu draudzē sv. Mise Fatimas
Dievmātes godam!
PĀVESTS FRANCISKS: Mūsu dzīve ir kā tīrums, kurā
jāsēj Evaņģēlija sēkla, lai tā nestu bagātīgus pestīšanas augļus!
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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!
07.02. plkst. 13.00 Senioru klubiņa tikšanās.
No 13.02. plkst.12.00-14.00 jauna pašpalīdzības grupa
“E s u n m a n s p ot e n ciā l s ” ( 1 0 n o d a r b ī b a s ).
Tiek aicināti bezdarbnieki, kuri, neskatoties uz interesi atgriezties darba tirgū, individuālu, bieži psiohoemocionālu iemeslu dēļ, ilgstoši nespēj atrast savām vajadzībām un interesēm piemērotu darbu un kuri gatavi iegūt jaunu pieredzi, kas
d o t u
i e s p ē j u
m a i n ī t i e s .
18.02. plkst. 11.00 – 16.00 Ievērojamā itāļu psihologa Ecio
Ačeti lekcijas, kurš specializējas ģimenes un izglītības problēmu jautājumos.
No 23.02. plkst.10.00-13.00 Izglītojoša un atbalstoša programma vecākiem “Mīlestības pedagoģija man un manam
b ē r n a m ” .
Va d a
I n a
G r a s m a n e
Terapijas kurss tiek piedāvāts jaunajiem vecākiem un vecākiem, kuri bērnus audzina vieni, vecākiem, kuriem vajadzīga
palīdzība dzīves prasmju veidošanai attiecībās ar bērniem.
Projektu atbalsta Vācijas katoļu labdarības fonds Renovabis!
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. Pierakstīties
var pie baznīcas dežurantes lapās vai kontaktējoties ar draudzes prāvestu vai pr. Elvi. tel. 29559299,
epasts: elvi86@inbox.lv
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv

