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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
Sv. Mise angļu valodā katru svētdienu plkst. 14. 00 !

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
Pastāvīgais diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076, e-pasts: siniad@gmail.com
Priesteris Karols tālr. 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl

 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. 16. 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 1. oktobrī Nr. 38 (301)

Dārgā draudze!
Šodien Dieva Vārds mūs aicina
pārdomāt līdzību par diviem dēliem, kuri tiek aicināti strādāt
sava tēva vīna dārzā.
Evaņģēlijā redzam atšķirību
starp diviem dēliem, pirmais atsakās, taču vēlāk to nožēlo un
iet, otrais saka tēvam „jā”, taču
patiesībā viņu krāpj.
Jēzus šo stāstu stāsta tautas vecākajiem, skaidri apgalvodams,
ka tie ir viņi, kuri nav vēlējušies
uzklausīt Dieva balsi caur Jāni
Kristītāju, un tāpēc Debesu valstībā par tiem augstāki būs
muitnieki un netikles, kas Jānim
ir ticējuši.
Šodien Dieva Vārds mūs mudina
uz paklausību, kura sakņojas
sirds izmaiņā un vēlmē atgriezties.
Pildīt to, ko Dievs prasa, nozīmē
Viņam paklausīt; un Dievam paklausīt nozīmē tuvoties Viņam.
Katrs paklausības žests mūs tuvina Dievam, kurš arī tāpat nav
tālu, par spīti šķietamajam. Viņš
ir pavisam tuvu aiz materiālo lietu ietvara; zeme un debesis ir

tikai kā plīvurs starp Dievu un
mums, un nāks diena, kurā Viņš
šo plīvuru pārraus un mums atklāsies.
Un tad, saskaņā ar to, kā būsim
Viņu gaidījuši, Dievs mums atlīdzinās. Ja būsim aizmirsuši par
Dievu, Viņš mūs nepazīs; taču
svētīgi tie kalpi, kurus Kungs atnācis atradīs nomodā! (Lk 12,
37)
Dzīve ir īsa, nāve ir droša, bet
nākamā pasaule — mūžīga, saka
sv. kardināls Dž. H. Ņūmens.
Lai Jaunav Marija, pazemības un
paklausības Māte palīdz mums
uzticīgi sekot savam Dēlam—
Jēzum Kristum! Pr. Andris K.
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Draudzes informācija
Šodien, 1. oktobrī mūsu draudzes līdzaizbildnes sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētki. Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 procesija,
pēc tam sadraudzības laiks, uzruna.
Katehēze pieaugušajiem (ticības pamatu apgūšana un
gatavošanās sakramentu saņemšanai) katru svētdienu plkst. 14.
00 Svētās Ģimenes Mājā.
Šodien, 1. oktobrī plkst. 15. 00 Alfas kursa pirmā nodarbība! Tikšanās vieta Māras zāle. Mīļi aicināti visi interesenti!
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā
Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
2. oktobrī Rīgas Garīgajā seminārā—svētās sv. Terēzes no
Bērna Jēzus svētki. Sv. Mise sv. Franciska baznīcā plkst. 10. 30,
pēc tam akadēmiskā uzruna. Aicināti visi!
7. oktobrī Tautas Rožukroņa dalībnieku tikšanās. Sv.
Mise plkst. 12. 00, Rožukroņa lūgšana, sadraudzības agape.
Mūsu draudzē darbojas Evaņģelizācijas grupa
“Evaņģēlija vēstneši”. Grupa tiekas piektdienās 18.00. Kontakti: grupas vadītāja – Olga (28383586) Nodarbības vada misionārs Jāzeps Bastēns. Adrese: Klostera iela 4. Aicināti visi!
Sv. Marijas Magdalēnas draudze un Svētās Ģimenes māja
aicina jūs pieteikties uz saderināto kursiem. Piesakiet dalību
šeit: http://ejuz.lv/saderinatiem2017 Pirmā nodarbība
2017.gada 16. oktobrī (kopā 8. nodarbības) plkst. 18. 00 Sv. Ģimenes mājā (Klostera ielā 5). Papildus informācija pa telefonu 29158076 (diakons Dainis). Kursu atbalsta katoļu organizācija Renovabis.
Sirsnīgi aicinam pieteikt bērnus Labā Gana katehēzes nodarbībām 2017/18. mācibu gadam, kas sāksies oktobrī. Vēlamais bērna vecums 3-5 gadi. Pieteikties var zvanot nodarbību
vadītājai Ievai (22190288).
Oktobra mēnesis ir Rožukroņa lūgšanas un Dievmātes
godināšanas laiks. Mūsu draudzē darbdienās no rīta, pēc sv.
Mises un vakaros plkst. 18. 30. būs Rožukroņa lūgšanas laiks.
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdienās, plkst. 10.00 Vingrošana kopā
ar ārstnieciskās vingrošanas treneri Rudīti.
Otrdien, plkst. 13.00 Senioru klubiņā Starptautiskajai
senioru dienai (tiek svinēta 1. oktobrī) veltīta pēcpusdiena.
"Svētās Ģimenes Mājas" komanda sveic visus seniorus
Starptautiskajā Senioru dienā!!! Paldies par jūsu iesaistīšanos
Dienas centra aktivitātēs, sirsnību un dzīvesprieku!
Trešdienās, plkst. 18.00 uzsākās Auglības atpazīšanas
kursi (organizē biedrība ‘’Ģimenes ekoloģijas institūts’’).
Trešdien, 04.un 11.oktobrī plkst. 17.30 Dejas meditācija,
18.30 Kontemplācija. Vada māsa Diāna
Piektdienās, plkst. 12.30— filmu pēcpusdiena.

www.magdalenasdraudze.lv www.magdalenasbaznica.lv

draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Pirmdien, 2. oktobrī, plkst. 19. 00 Rīgā, Klostera ielā 4
sāksies 12 nedēļu programma „Dzimtas dziedināšana”.
Otrdien, 3. oktobrī, plkst. 19. 00 Rīgā, Klostera ielā 4
sāksies iekšējās dziedināšanas programma „Dzīvības Straumes”. Tā ir 30 nedēļu padziļināta programma identitātes dziedināšanai ar spēcīgu mazās grupas dinamiku.
Tajā piedalās cilvēki, kuri ir motivēti iziet visu 30 nedēļu
programmu. Pieteikties tel. 29455267 (Ilze). Plašāka informācija www.dzivibasstraumes.lv .
Pāvests Francisks: Dievs neatstumj nevienu cilvēku, un
vēlas, lai katrs sasniegtu pilnību. Tāda ir Dieva, mūsu Tēva,
mīlestība. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums pieņemt un īstenot mīlestības loģiku, kas atbrīvos no pārliecības,
ka mums pienākas Dieva atalgojums, kā arī no citu cilvēku
tiesāšanas.

