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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
Diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076, e-pasts: diakons.dainis@gmail.com
Priesteris: Karols Buzjevičs, 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

Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 12. novembrī Nr. 44 (307)

Dārgā draudze!
Vai mūsdienās mums, ticīgajiem, vajadzīga cerība? Protams,
mums ir jāatbild, ņemot vērā
mūsu iekšējo kaislību pasauli un
ārējās pasaules ideoloģijas plānus, kas mēģina pārņemt mūsu
dzīvi. Tātad mums ir jābūt modriem, mums ir jābūt apziņai par
to, ar ko ļaunais savaldzina visus
cilvēkus, ieskaitot kristiešus. Tāpēc mums ir jālūdz pēc izšķiršanas dāvanas, lai atšķirtu graudus
no pelavām, lai visās dzīves situācijās atšķirt labo no ļaunā.
Modrība ir gaidošo tikums.
Cilvēka dabā ir skatīties horizonta virzienā, redzēt nākotni. Cerība ir garīgās dzīves pamatā, kas
liek mums mainīties līdz sava
mūža galam.
Kristieša modrība ir cieši saistīta ar citiem tikumiem. Pirmkārt ar mīlestību, pēc kuras mēs
ilgojamies un kurai vēlamies piederēt. Tā ir saistīta ar lūgšanu un
lēnprātību, Jēzus aicināja: „Esiet
modri un lūdziet Dievu, lai jūs
nekristu kārdināšanā!” /Mt 26,41/
sevišķi kārdinājuma un ticības

tumsas brīžos. Un visbeidzot
izturība, lai piepildītu Dieva aicinājumu, uz ko ir vērta mūsu
mīlestība, lūgšana un pazemība.
Tātad modrība pastāv cerībā
un ir liela Dieva žēlastība. Dzīves mērķis virs zemes vienotībā
ar Dievu ir Debesu bankets kopā
ar Kristu - „un kas bija sagatavojušās, tās kopā ar viņu iegāja kāzās.” /Mt 25,10/ Mēs esam aicināti
ņemt dalību Kristus uzvarā, kurš
iegāja Jeruzalemē kā karaļu karalis. Uz to mēs ceram un kas
mums liek būt nomodā, lai to
sasniegtu.
Diak. Dainis
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Draudzes informācija
- Šodien, 12. 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, 12. novembrī plkst. 11.30 notiks Alfas kursa nedēļas nogales
pēdējā nodarbība, kurā turpinās runāt par Sv. Garu.
- Novembra mēnesis ir īpašs lūgšanas laiks par mūsu mirušajiem! Tāpēc mūsu draudzē mēneša garumā (30 dienas), katru dienu, tiek 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!
- Jauno Baznīcas gada iesākumu vēlamies veltīt mūsu draudzes ģimenēm. Pirmajā Adventā (3.decembrī) plkst. 12.00 būs īpaša Sv. Mise. Tā
ieplānota, lai justos labi un gaidīti visi – gan mazi, gan lieli, gan ik nedēļas Baznīcas apmeklētāji, gan tie, kam gājiens uz Baznīcu sanāk retāk
īstenojams. Tie, kas nebūs vēl saguruši, aicinām uz sadraudzību Svētās
Ģimenes mājā. varēsim gan iepazīties, gan padziedāt, gan pārrunāt ko
katrs visvairāk vēlētos redzēt draudzē.
- Vēršam uzmanību uz to, ka svētdienas paredzēto ziedojumu ir iespējams pārskaitīt uz draudzes kontu (sk. pēdējā lpp.). Tagad tas ir īpaši izdevīgi, jo jau nākamā gada sākumā jūs, iesniedzot VID gada deklarāciju, varēsiet atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli.
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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, 14., 21. un 28.novembrī plkst.11.00
Vingrošana kopā ar ārstnieciskās vingrošanas treneri Rudīti.
- Otrdienās, Senioru klubiņā plkst. 13.00,
14.11. Dzejas pēcpusdiena ar dzejnieci Broņislavu Dzeni.
21.11. Lekciju cikla „Sievietes veselība pēc 50” 2. lekcija.
Viesos uztura speciāliste Līga Balode vai Tatjana Tepo.
- Piektdienu rokdarbu pulciņā 17.11. plkst. 13.00 Pērļošana.
- 17. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Onkoloģijas centra brīvprātīgo ikmēneša organizatoriskā tikšanās. Lekcijas, pieredzes
apmaiņa sadraudzība.

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 aicina labāk izprast, ko nozīmē piedalīties Svētās Mises upurī un pieņemt savā sirdī Euharistisko Jēzu. Tādā veidā
Francisks grib mums atklāt ticības nozīmi un satikšanās ar Kristu
skaistumu. Euharistija ir īsta “teofānija” jeb Kunga atklāšanās notikums. Tanī mūsu vidū ir klātesošs pats Kristus. Lūk, tas ir pats būtiskākais, un ir svarīgi to saprast. Ne velti, neskaitāmi kristieši visos
laikos centās izdzīvot šo Sakramentu līdz pat savas dzīvības atdevei,
un daudzi jo daudzi joprojām nebaidās riskēt ar savu dzīvību, lai tikai piedalītos svētdienas Svētajā Misē. Vai mēs to spējam pietiekoši
novērtēt? Vai mācām savus bērnus un atklājam viņiem liturģijas
skaistumu? Vai atbildam priestera aicinājumam pacelt “uz augšu sirdis”?

