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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 !

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





¯
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece)
U
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
&
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.
ÿ
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 05. novembrī Nr. 43 (306)

Dārgā draudze!
Šodien Dieva Vārds mūs aicina
pārdomāt par pazemības tikumu. Pazemība ļoti bieži tiek
uzskatīta kā sava grēcīguma atzīšana. Bet Kristus nekad neizdarīja pat vismazāko grēku, bet
mums saka: Mācieties no Manis,

jo esmu lēnprātīgs un pazemīgu
sirdi. Pazemībai tātad nav nekā

kopīga ar mazvērtības kompleksu. Vissvētākā Jaunava Marija
arī ir pazemīga, kaut arī dzīvi
nodzīvoja bez grēka.
Evaņģēlijā pazemība nav apvienota ar cilvēka grēcīgumu. Tā ir
liela, svēta vērtība, spēks un cilvēka skaistums. Tā nav pazemība — atzīt sevi par grēcinieku, ja
patiešām tāds esi. Pazemība
pastāv tajā, ja kāds, izdarījis
daudz lielu, skaistu lietu, tomēr
nepaliek augstās domās par sevi.
Tajā pastāv pazemība: neskatoties uz darbu lielumu, garā pazemināt sevi.
Nemitējies veikt pazemības un
mīlestības darbus Dievam un
cilvēkiem, jo Dievs uzrunā to,
kurš pazemīgu sirdi stājas Viņa

priekšā, un bagātina ar savām
dāvanām.
Visvienkāršākais ceļš uz pazemību ir prast lūgt, prast pateikties
un prast lūgt piedošanu.
Evaņģēliskās pazemības ceļš ir
lūgšana.
Tādēļ uzticība lūgšanai ir zīme
tam, ka sirdī nav iezadzies lepnības netikums.
Augstprātīgajam un lepnajam ir
grūti palīdzēt… tam nav zāļu, jo
ļaunuma saknes ir viņā… saka
Svētie Raksti.
Kas sevi paaugstinās tiks pazemināts…
Pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija
- Šodien, 5. novembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas agapes tikšanās.
Dalīšanās, sadraudzības maltīte! Aicināti visi!
- Katehēze pieaugušajiem katru svētdienu plkst. 14. 00 Svētās Ģimenes Mājā.
Vada Evija Anastasija.
- Šodien, 5. novembrī plkst. 15. 00 Alfas kursa sestā nodarbība! Tēma: Kā
Dievs mūs vada? Vada—Rudīte Skroderēna.
- Alfas kursa nedēļas nogale mūsu draudzē būs no 10. līdz 12. novembrim.
Aicināti visi! Iespēja sagatavoties Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai.
- 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!
- Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
- 13. novembrī Fatimas Dievmātei veltīta sv. Mise plkst. 12. 00.
- 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!
Kādi ir pazemības augļi?
Pirmkārt prieks; prieks par to bagātību kuru Dievs ir ielicis mūsu sirdīs. Tādēļ
pazemīgs cilvēks caur dzīvi iet ar laimes smaidu uz lūpām. Šo smaidu no viņa
sejas neviens nespēj izdzēst, šo smaidu nespēj izdzēst pat vājības un grēks. Šāds
cilvēks nav pārsteigts par attēla bojājumiem, jo viņš zina, ka šos bojājumus var
izlabot un to arī dara.
Otrkārt pazemīgs cilvēks atveras uz Dievu. “Jo Dievs ļaunajiem pretojas, bet
pazemīgajiem dod žēlastību” (1 Pēt 5, 5). Tas, kurš redz to, cik daudz ir saņēmis
un saņem no Radītāja un prot Dievam nodziedāt par to slavas himnu, saņem
nākošās dāvanas, jo Dievs bagātina pateicīgos. Lepnība noslēdz cilvēka sirdi.
Treškārt miers. Pazemīgs cilvēks saglabā mieru neveiksmju brīžos un dažādu
pazemojumu priekšā. Viņš nenokļūst konfliktā ar apkārtējiem cilvēkiem, viņš
spēj piekāpties, viņš zina, ka cīņa par pirmo vietu ir cīņa, kura ilgst īsu brīdi. Savukārt tās vietas kuras ir devis Dievs, ir drošas.
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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.

www.magdalenasdraudze.lv www.magdalenasbaznica.lv

draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Piektdiena 10. novembrī ALFAS NEDĒĻAS NOGALE
18.40 Vesperes / 19.00 Sv.Mise
20.00 Uzruna un filmas par Sv. Gara lomu kristīgajā dzīvē.
Sestdiena 11. novembrī
9. 30 I Lekcija: Kas ir Sv. Gars?
11.00 Pārtraukums/kafija, tēja un saldumi
11. 15 II Lekcija: Ko dara Sv. Gars? 13. 00 Pusdienas
13.45 Ekskursija pa baznīcu, Sv. Ģimenes māju/ Diskusijas
grupās / Katehēze
16. 30 III Lekcija: Kā es varu tapt piepildīts ar Sv. Garu?
18.00 Sadraudzības un pateicības laiks Māras zālē/vakariņas
19. 00 Sv. Mise / 20.00 Adorācija, aizlūgumi
Svētdiena 12. novembrī
10. 00 Sv. Mise / 11.15 Tējas/kafijas galds / 11. 30 IV Lekcija,
darbs grupās

