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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 22. oktobrī Nr. 41 (304)

Dārgā draudze! Šodienas evaņģēlija fragments mums atgādina
par mūsu attiecībām / pienākumiem pret valsti un Dievu.
Jautājums par nodokļu maksāšanu Cēzaram nolika Jēzu ļoti neviennozīmīgā situācijā: ja Viņš
būtu teicis nē, Viņš būtu draudējis romiešu valdībai. Ja Viņš būtu teicis jā, Viņš zaudētu to cilvēku masu cieņu, kuri ienīda romiešus. Jēzus palūdza monētu.
Tas bija romiešu denārijs, vienīgā monēta, kuru varēja lietot, lai
samaksātu jūdu ienīsto ikgadējo
reģistrēto nodokli. Vienā pusē
imperatora Tiberiusa attēls, kuram apkārt bija uzrakstīti vārdi
Tiberius Caesar Augustus, dievišķā Augustus dēls.
“Kā portrets šis ir?” Viņš jautāja,
berzējot ar savu pirkstu Romas
valdnieka sejas vaibstu izciļņus,
“Un kā uzraksts?” “Cēzara,” viņi nepacietīgi atbildēja. “Dodiet
Cēzaram, kas ir Cēzara, un Dievam, kas ir Dieva,” atbildēja Jēzus, atdodot monētu viņiem atpakaļ. Atdot Dievam—nozīmē

būt piederīgam! Apliecināt Dievu—tā ir mūsu katra misija!
Šodien svinot Baznīcas Misiju
dienu pāvests Francisks ir uzrakstījis vēstījumu: “Pasaulei ir vajadzīgs Jēzus Evaņģēlijs’’ Pāvests atgādina par Evaņģēlija
pārveidojošo spēku un aicina
veidot misionāro sirdi.
Baznīca ir misionāra pēc savas
dabas un ja tas tā nebūtu, tad tā
vairs nebūtu Kristus Baznīca,
bet gan apvienība tāpat kā daudzas citas. Baznīca ir Jēzus, kas
turpina evaņģelizēt un darboties.
Tātad, Baznīcas misija nav reliģiskas ideoloģijas, nedz arī cēlas
ētikas izplatīšana. Tā ir tikšanās
ar Personu, kas vienmēr no jauna kļūst par mūsu laikabiedru.
Pr. Andris K.
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Draudzes informācija
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 mūsu draudzē dziedās
koris ‘Medera’, vadītāji Gunta Vāvere un Pāvils Veļičko!
Šodien, 22. oktobrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās Liepas zālē! Priestera uzruna, dalīšanās, sadraudzības maltīte! Aicināti visi!
28. oktobrī (sestdien) Draudzes talka! Sv. Mise 7. 30, brokastis, plkst. 9. 00 īss svētbrīdis baznīcā un darbu sadale. Talkā
paredzēta
baznīcas uzkopšana, logu mazgāšana, logu
’ieziemošana’ u.c. darbi. Pēc talkas, ap plkst. 13.00, vieglas pusdienas Māras zālē! Ikviens laipni aicināts!
Katehēze pieaugušajiem katru svētdienu plkst. 14. 00 Svētās Ģimenes Mājā. Vada Evija Anastasija. Tēma: Dieva baušļi.
Šodien, 22. oktobrī plkst. 15. 00 Alfas kursa otrā nodarbība! Tēma: Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību? Tikšanās
vieta Māras zāle. Lekciju vadīs Arsēnijs Haitins.
Alfas kursa nedēļas nogale mūsu draudzē būs no 10. līdz 12. novembrim. Aicināti visi! Iespēja sagatavoties Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai. Dienas kārtību skatīt uz ziņojuma dēļa.
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā
Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
29. oktobrī mūsu draudzē Vispasaules svētdarīšanas diena, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Filma—Svētums šodien, vakar,
mūžīgi. Plkst. 17. 00 Adorācija, Vesperes, Sv. Mise, filma.
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!
Novembra mēnesis ir īpašs lūgšanas laiks par mūsu mirušajiem! Tāpēc mūsu draudzē mēneša garumā (30 dienas),
katru dienu, tiks svinēts kopējs draudzes aizlūgums (sv. Mises)
par visiem mirušajiem! Sv. Mises nodomus (piederīgo vārdus)
var uzrakstīt un atstāt pie draudzes dežurantēm!
23. oktobrī diecēzes priesteru konference RGS!
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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!
Otrdien, plkst 13.00 Senioru klubiņā Sarunas par svētajiem.
Trešdienās, plkst. 16.15-18.00 Vācu valoda. Vada studente no
Vācijas Grēta.
Ceturtdienās, plkst. 11.30-14.00 Nodarbība ‘’Dziedāsim latviski
un
latgaliski’’.
Va d a
Bernadeta.
26.oktobrī plkst.11.00 Melngalvju nama un ekspozīcijas apskate (gida pavadībā) . Senioriem ieejas maksa 2 Eur . Pieteikties pie Dienas centra sociālā darbinieka vai pa tālr.
2000046.

www.magdalenasdraudze.lv www.magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Oktobra mēnesis ir Rožukroņa lūgšanas un Dievmātes
godināšanas laiks. Mūsu draudzē darbdienās no rīta, pēc sv.
Mises un vakaros plkst. 18. 30. ir Rožukroņa lūgšana!
Ir iznācis un mūsu draudzes grāmatu galdā ir pieejams
“Katoļu Kalendārs 2018”.
Lūgsimies par mieru ģimenēs, savā zemē un visā pasaulē!
Otrdien, 24.oktobrī Vīnē, Sv. Stefana katedrālē jau 10. reizi notiks starptautiskā lūgšana par mieru, kurā piedalīsies Vīnes
arhibīskaps, kardināls Kristofs Šēnborns, Albānijas kardināls
Ernests Simoni, daudzi garīdznieki un viesi no Medžugorjes.
Arī šogad lūgšanu tikšanās tiks translēta tiešraidē. Lūgšanā
varēs piedalīties caur interneta saiti www.marytv.tv, kur tulkojums tiks nodrošināts angļu valodā. Tikšanās programmai sekot vācu valodā varēs Radio Maria Osterreich
www.radiomaria.at sadaļā “jetzt horen”.
Lūgšanu tikšanās pēc Latvijas laika sāksies plkst. 17.00 ar klātesošo liecībām, plkst. 19.00 sekos Rožukroņa lūgšana, plkst.
20.00 Svētā Mise un Adorācija.

