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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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Reformācijas 500. gadskārtā
Dārgā draudze, brāļi, māsas Kristū!
Janvāra mēnesī mēs kopīgi lūdzāmies par kristiešu vienotību. Viens
no šī gada īpašajiem nodomiem ir
reformācijas 500. gadskārta. Ieklausīsimies dažās svētā tēva Franciska
atziņās, kuras mums palīdzēs labāk
apzināties šī piemiņas gada izaicinājumu.
‘Mums ir viena Kristība, un mums
kopā ir jāiet uz pilnīgu vienotību!
Šis reformācijas piemiņai veltītais
gads dāvā mums iespēju veikt svarīgu soli uz priekšu, cenšoties skatīties uz pagātnes notikumiem bez
apvainojumiem, Kristus garā un
vienotībā ar Viņu, lai mūsdienu cilvēkiem parādītu Jēzus mācības radikālo jauninājumu un Dieva bezgalīgo žēlsirdību – tieši to, ko savā laikā
mēģināja īstenot reformatori.
Tas, ka viņu aicinājums atjaunoties
noveda pie šķelšanās, bez šaubām
bija traģiski. Ticīgie vairs nejutās
brāļi un māsas ticībā, bet pretinieki
un konkurenti, kas ilgi nesa naidīgumu un bieži uzsāka sīvas cīņas, ko
uzkurināja varas politiskās intereses,
nereti izmantojot vardarbību vienam pret otru: brāļi pret brāļiem.

Šodien mēs pateicamies Dievam, jo
beidzot, nolikuši malā katru smagumu, apņēmīgi skrienam mums paredzētajās sacīkstēs, skatīdamies uz
Jēzu. Nākotnē es vēlos vēlreiz apliecināt mūsu aicinājumu kopīgi sniegt
Evaņģēlija liecību un turpināt ceļu
uz pilnīgu vienotību. Vēl aizvien
pastāvošās atšķirības ticības un morāles jautājumos ir izaicinājumi ceļā
uz pilnīgu un redzamu vienotību,
ko vēlas mūsu ticīgie. Visvairāk cieš
laulātie, kuri pieder dažādām konfesijām. Tāpēc esam aicināti nemitīgi
lūgties un darīt visu iespējamo, lai
pārvarētu atšķirības, veicinot teoloģisko dialogu, stiprinot sadarbību
savā starpā, kalpojot visiem, it sevišķi tiem, kas cieš visvairāk, un aizsargājot apdraudēto radību. To no
mums pieprasa gan Jēzus aicinājums uz vienotību, gan cilvēce, kas
šodien piedzīvo smagas šķelšanās,
kā arī jaunas atstumtības un marginalizācijas formas. Tāpēc mūsu atbildība ir ļoti liela!’
Pāvests Francisks 2017. g. 07. 02.
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Draudzes informācija
Šodien, 19.februārī pēc sv. Mises plkst. 10.00 Draudzes
sadraudzības laiks Liepas zālē! Aicināti visi!
Šodien, 19.02. plkst. 15.00 mūsu draudzē otrā Alfas kursa
lekcija: Kāpēc Jēzus cieta un nomira? (Māras zāle) Aicināti visi!
Šodien, 19.02. plkst. 19.00 mūsu dievnamā Jauniešu kora
‘Kamēr’’ garīgās mūzikas koncerts! Aicināti visi!
KATEHĒZE pieaugušajiem 19.02. plkst. 13.45 Svētās Ģimenes Mājā.
20.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).
Katoļu baznīcas dievkalpojums Mārupes novada Mūzikas
un mākslas skolā (sv. Mise) notiks 26. 02 plkst. 11. 00.
Mūsu grāmatu galdā pieejama jaunā Nika Vujačiča grāmata ‘Dzīve bez robežām’ (Uzdrošinies dzīvot neticami labu
dzīvi)!
12.02. ir apritējis gads, kopš pāvesta Franciska un Krievijas patriarha Kirila tikšanās Kubā!
Jau piekto gadu Latvijā notiek jauniešu evaņģelizācijas
skola OASIS (Oāze), jauniešiem vecumā no 14 - 20 gadiem, kas
vēlas iepazīt Dievu, baznīcu un ticību. Aicinām mūsu draudzes
jauniešus pievienoties pavasara Oāzei, kas notiks no 11.-16.
martam Ilūkstē. Oasis domāta jauniešiem, kuri vēlas iepazīt
sevi un Dievu, kuri grib atklāt un attīstīt savus talantus, atrast
savu dzīves aicinājumu un iepazīt jaunus un līdzīgi domājošus
draugus. Dienas kārtībā ietilpst rīta rosme, lūgšanas, dziedāšana, konferences, dievkalpojums, sarunas mazajās grupās, radošās nodarbības un interesanta vakara programma. Informācija
pie draudzes prāvesta vai Lindas Pūdānes Pavasara Oāzes vadītājas, Mob. +371 29354095. Jaunieši, kuri ņem dalību no mūsu
draudzes tiek atbalstīti finansiāli (lūgums griezties pie draudzes
prāvesta).
1. marts Pelnu trešdiena—Lielā gavēņa sākums!
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr. 26787734

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
21.februārī 13.00 Senioru klubiņā: Vai šķīstītava eksistē?
Sarunas ar māsu Sandru no kongregācijas “Māsas Palīdzētājas
dvēselēm šķīstītavā “.
Otrdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00 individuālās pastorālās konsultācijas. Problēmsituāciju pastorāla risināšana ģimenē, attiecībās ar bērniem, profesionālā vidē, attieksmē pret sevi
(iekšēji ievainojumi), garīgās dzīves jautājumi un grūtības.
Konsultācijas vada Evija Anastasia Kariņa. Pieteikties pa tālruni 26026488.
Otrdienu vakaros plkst. 17.30 - 19.00 Bībeles lasīšanas
nodarbības. Dieva Vārda lasīšana, pārdomas, aizlūgumi. Vada
Evija Anastasia.
No 23.02. plkst.10.00-13.00 Izglītojoša un atbalstoša programma vecākiem “Mīlestības pedagoģija man un manam
bērnam”. Vada Ina Grasmane, Līga Rutule un Normunds
Grasmanis. 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!
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 draudzes mājas lapā, 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

