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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 19. novembrī Nr. 45 (308)

Dārgā draudze!
Šīs svētdienas liturģiju raksturo apgalvojums: strādāt, lai
nestu augļus Dieva valstībā.
Evaņģēlijs mums atgādina, ka
mūsu uzdevums ir izmantot visus mums dotos talantus neatkarīgi no to skaita, lai tie nestu
augļus, proti, labumu mūsu tuvākajam. Ir jāstrādā, bīstoties no
Dieva, kā laba un strādīga sieviete no Sakāmvārdu grāmatas:
“Augstāk par pērlēm viņas vērtība.” Mums ir jāstrādā nevis jāguļ, jo esam gaismas bērni (un
tikai gaismā var strādāt), nevis
nakts vai tumsas bērni./sal. 1 Tes 5,5/
Darbs nav dievišķs sods, nedz
spiedoša nepieciešamība, lai nodrošinātu savu izdzīvošanu, bet
Dieva dāvana, lai mēs varētu būt
pilnīgi cilvēki. Darbs nav neobligāts, bet gan pienākums un tiesības, likums, ko mūsu dabā ir
ierakstījis Dievs. Kristietis darbojas Dieva un Jēzus Kristus līdzībā, kas vienmēr strādā —
„Mans Tēvs aizvien darbojas, un
es arī darbojos.” /Jņ 5,17/

Novembrī, domājot par Latvijas svētkiem, atcerēsimies, ka arī
Latvijas neatkarība ir mums piešķirtais talants, kas ir jāizmanto
nevis jānorok, lai mūsu senču
mīlestības upuris, cīnoties par
Latvijas valsti, nebūtu veltīgs. Šī
valsts mums kopīgi ir jāveido kā
vieta, kas kalpotu mūsu svētdarīšanai. Lūgsimies un darīsim visu, kas ir mūsu spēkos.
Novēlu, lai dzīves beigās mēs
dzirdētu Kungu sakām: “Labi,
krietnais un uzticīgais kalps, tu
biji uzticīgs mazumā: es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava
kunga priekā!” /Mt 25, 21/
diakons Dainis
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Draudzes informācija
- Šodien, 19. novembrī pēc sv. Mises plkst. 10.00 Magdalēnas agapes
tikšanās. Dalīšanās, sadraudzības maltīte! Aicināti visi!
- Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
- Katehēze pieaugušajiem katru svētdienu plkst. 14.00 Sv. Ģimenes
Mājā; vada Evija Anastasija.
- 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! Pēc vakara svētās Mises ir litānija par mirušajiem!
- 26. novembrī plkst. 20.00 (pēc sv. Mises ) uzstāsies Baha festivāla koris. Programmā: Claudio Monteverdi (1567-1643) skaņdarbi „Lauda Jerusalem”, „Messa a 4 da cappella” un „Sesto Libro di Madrigali”, diriģents Christopher Walsh Sinka, ASV.
- 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.
- 13. decembrī Fatimas Dievmātei veltīta sv. Mise plkst. 12.00.
- Mūsu draudzē darbojas Evaņģelizācijas grupa „Evaņģēlija vēstneši”.
Grupa tiekas piektdienās 18.00.
Kontakti: grupas vadītāja –
Olga (tel. 28383586) Nodarbības vada misionārs Jāzeps Bastēns. Adrese:
Klostera iela 4. Aicināti visi!
- 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, 21. un 28.novembrī plkst.11.00
Vingrošana kopā ar ārstnieciskās vingrošanas treneri Rudīti.
- Otrdienās, Senioru klubiņā plkst. 13.00,
21.11. Lekciju cikla „Sievietes veselība pēc 50” 2. lekcija.
Viesos uztura speciāliste Līga Balode vai Tatjana Tepo.

www.magdalenasdraudze.lv

www.magdalenasbaznica.lv

DraudzesC www.facebook.com/Madalasdraudze
Mūsu draudzes grāmatu galdā var iegādāties “Katoļu baznīcas kalendārs 2018”.
Pāvests Francisks 15. novembra vispārējā audiencē mudināja
labi sagatavoties Misei – brīdim, kad satiksim Jēzu. Nereti
mēs ierodamies dievnamā pēdējā brīdī – varbūt tikai piecas
minūtes pirms liturģijas un sākam pļāpāt ar blakus sēdošo.
Taču šis laiks nav domāts pļāpāšanai. Tas ir paredzēts, lai mēs
noklustu un sagatavotos dialogam ar Kungu. Klusumam ir ļoti
liela nozīme – uzsvēra pāvests. “Mēs neejam uz izrādi. Mēs
ejam uz satikšanos ar Kungu, un klusums mums ļauj tam sagatavoties,” viņš sacīja. “Tāpēc ir svarīgi, lai mēs paliktu klusumā ar Jēzu. Noslēpumainajā Dieva klusumā mūsu sirdīs atskan Viņa Vārds. Pats Jēzus mūs māca, kā mēs patiešām varam būt kopā ar Tēvu, un Viņš to parāda ar savu lūgšanu.
Evaņģēlijā lasām, ka Jēzus aiziet uz vientuļām vietām, lai lūgtos. Mācekļi, redzot, cik ciešas ir Viņa attiecības ar Tēvu, izjūt
vēlmi tajās iesaistīties un prasa Viņam: Kungs, māci mūs lūgties.” /Lk 11, 1/

