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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 29. oktobrī Nr. 42 (305)

Dārgā draudze!
Svētā Terēze no Lizjē saka:
Mans aicinājums ir Mīlestība.
Tuvākmīlestība man deva aicinājuma atslēgu. Es sapratu, ka,
ja Baznīca ir ķermenis, kas sastāv no daudziem locekļiem, tai
netrūkst visvajadzīgākā, viscienīgākā; es sapratu, ka Baznīcai ir
sirds un ka šī sirds deg Mīlestībā. Es sapratu, ka Mīlestība ietver visus aicinājumus, ka Mīlestība ir viss, ka tā apņem visus
laikus un visas vietas…, ka tā ir
mūžīga!
Beidzot esmu atradusi savu aicinājumu, kas ir Mīlestība!
Ja mēs mīlam Dievu, mēs cenšamies būt patīkami Tam, kuru
mīlam, jo nevar būt labākas atbildes uz mīlestību par pašu mīlestību.
Mīlestība sakārto cilvēka nodomu hierarhiju: tā vieno to, kas ir
šķirts. Tā ir kontemplācijas un
darbības sintēze. Tā ir debesu
un zemes, Dieva un cilvēka savienošanās. Svētais Augustīns
saka: "Mīli un dari ko gribi."

Dari visu mīlestībā, un viss kļūs
dievišķs. Jau Īzāks no Ninives,
(6. gs) rakstīja šādus vārdus:
"Dievs var tikai dot savu mīlestību."
Mīlestība kā ubags sēž pie tā
durvīm, kas nemīl. Un gaida…
Dievs gaida. Viņš ir pacietīgs...
Starpība starp grēcinieku un
svēto ir tikai tā, ka grēcinieks ir
aizvēris savu sirdi mīlestībai, kamēr svētais tai ir pilnībā atvēries.
Mācīsimies mīlēt Dievu no visas
sirds. Skatoties uz Kristu un ierakstot sevi Viņa dievišķajā apredzībā, cilvēks var būt pārliecināts par mīlestību kā par lielāko
Dieva dāvanu (JP. II) Un sāksim
ar to, ka mīlēsim visus cilvēkus
kā sevi pašu.
Pr. Andris K.
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Draudzes informācija

Sirsnīgs paldies visiem draudzes talkas dalībniekiem!

Šodien, 29. oktobrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās Svētās Ģimenes Mājā! Priestera uzruna, dalīšanās, sadraudzības maltīte! 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.
Katehēze pieaugušajiem katru svētdienu plkst. 14. 00 Svētās Ģimenes Mājā. Vada Evija Anastasija. Tēma: 4. bauslis.
Šodien, 29. oktobrī plkst. 15. 00 Alfas kursa piektā nodarbība! Tēma: Kā un kāpēc lasīt Svētos Rakstus (Bībeli)? Tikšanās vieta Liepas zāle 2. stāvs. Lekciju vadīs Valters Diure.
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.
1. novembrī Visu Svēto diena. Sv. Mises plkst. 7. 30, 10. 00
un 10. 00. Sv. Misi plkst. 19. 00 vadīs kardināls Jānis Pujats, pēc
tam procesija un sadraudzības laiks!
2. novembrī sv. Mises plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00
(aizlūgumi / procesijas par mirušajiem) 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!
4. novembrī, pirmā mēneša sestdienā, tautas Rožukroņa
lūgšana. Sv. Mise plkst. 12. 00, Rožukronis, sadraudzības laiks!
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā
Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
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!
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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!
5. novembrī plkst. 12.00 Bāreņu svētdienas pasākums kopā ar
Bērnu nama “Ziemeļi” bērniem, Sv. M. Magdalēnas un Kristus Karaļa draudžu bērniem. Svētbrīdis baznīcā, Sv. M. Magdalēnas baznīcas zvanu torņa apskate, koncerts, kopīga dziedāšana, dejošana ar Ievu “Zumba kids”, ballīte, dāvaniņas.
Pirmdienās, plkst. 17.00-19.00 un otrdienās, plkst. 9.00 - 11.00
Sociālā darbinieka konsultācijas.
Otrdienās, 07., 14., 21., 28. 11. Senioru klubiņā uzsākās lekciju
cikls "Sievietes veselība pēc 50". - skat. nodarbību plānā.
Trešdien, 1. novembrī 12.00 Vingrošana kopā ar ārstnieciskās
vingrošanas treneri Rudīti. Turpmāk vingrošana otrdienās:
7.,14., 21. un 28.novembrī.
Piektdien, 3. novembrī, plkst. 10.30 Rokdarbu pulciņā - stikla
apgleznošana. Rokdarbu pulciņa tēmas katru piektienu tematiskas - skat. nodarbību plānā.

www.magdalenasdraudze.lv www.magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Nācis klajā un mūsu draudzes grāmatu galdā var iegādāties
“Katoļu baznīcas kalendārs 2018”.
Pāvests Francisks: Kristietis nevar sēdēt mierā. Viņam ir jācīnās! Tie, kuri necīnās, nav īsti kristieši. Viņi ir remdeni kristieši. Lai varētu mierīgi gulēt, pietiek iedzert miega tableti,
bet, lai atrastu īstu sirds mieru, nekādas tabletes nepalīdzēs…
Tikai Svētais Gars mums var dāvāt sirdsmieru. Tikai Viņš var
mums dot iekšēju spēku. Tomēr mums ir “jāpalīdz” Svētajam
Garam, atvēlot Viņam vietu savā sirdī. Tāpēc ir ieteicami katru dienu izmeklēt savu sirdsapziņu. Tas palīdz apkarot dvēseles “slimības”, ko mīl atnest mūsu ienaidnieks velns, un ko
var saukt par “pasaulīgā dzīvesveida slimībām”.

