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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
Diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076,
e-pasts: diakons.dainis@gmail.com
Priesteris: Karols Buzjevičs, tālr. 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl
Priesteris: Juris Zarāns, tālr. 28616526
e-pasts: angelo6@inbox.lv

 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. 14. 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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Dārgā draudze!
Noslēdzot Adventa liturģisko
laiku baznīca mūs aicina uzlūkot
Kunga Māti—Jaunavu Mariju!
Pasludināšanas noslēpumā viņa
kļūst par Dieva Māti un piepilda
savu sūtību Jēzus dzimšanas
notikumā. Marija ir Baznīcas
mātišķības simbols, viņa tiek
godināta kā Baznīcas Māte.
Un nav pārsteidzoši, ka svētie
tēvi Dieva Māti parasti dēvē par
Vissvēto, jo viņa bija grēka
traipa neskarta, radīta un veidota
kā Svētā Gara jaunā radība. Jau
no savas ieņemšanas pirmā brīža
Marija tika pavisam īpašas
svētuma gaismas greznota, tādēļ
Pasludināšanas eņģelis
Nācaretes Jaunavu sveicina, pēc
Dieva pavēles sacīdams:
"Žēlastības pilnā!" Un viņa
debesu sūtnim atbild: "Lūk, es
esmu Kunga kalpone! Lai man
notiek pēc tava vārda!"
Jā, viņa ir Dieva Māte, Marija ar
dievišķo vārdu, kuras miesa ļāva
ieraudzī t dienas gaismu
iemiesotajam Dievam un kuru

Dievs pats bija pārdabiski
sagatavojis par savu templi.
Tāds, lūk, bija Pestītāja nodoms
— radīt jaunu dzimšanu cilvēcei,
likt jaunu radību pagātnes vietā.
Tāpat kā paradīzē Dievs ņēma
no tīrās, neaptraipītās zemes
mazliet māla, lai veidotu no tā
pirmo Ādamu, tāpat brīdī, kad
vajadzēja īstenot savu paša
Iemiesošanos, Viņš ņēma citu
zemi, Viņš izvēlējās skaidru un
bezvainīgu Jaunavu, izredzētu
starp visām radībām. Viņā Dievs
mūs pārradīja un pats kļuva
jaunais Ādams, Viņš — Ādama
Radītājs. Tā, lai vecais tiktu
izglābts caur jauno un mūžīgo.
Svētīgus svētkus! Pr. Andris K
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Šodien, 24. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape
(Liepas zālē). Mīļi aicināti visi!
Šodien, 24. decembrī Katehēze pieaugušajiem nenotiek!
Svētās Ģimenes Mājā ir apskatāmi mākslinieces Dinas Ābeles darbi. Šos
darbus var iegādāties. Izstāde būs atvērta un pieejama līdz Kristus
dzimšanas svētkiem!
26. decembrī plkst. 10. 00 mūsu draudzē viesosies Latvijas televīzija! Šajā
dievkalpojumā kopīgi svinēsim Svētās Ģimenes svētkus! Īpašs aicinājums
ģimenēm un bērniem!
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas
vakars. Mīļi aicināti visi!
Ģimeņu dievkalpojums mūsu draudzē (sv. Mise bērniem un vecākiem)
notiks 30. 12. plkst. 15.00. Aicināti visi!
Tezē tikšanās 1. janvārī plkst. 17. 00 Svētā Pētera baznīcā! Īpašs aicinājums
Tezē draugiem, brīvprātīgajiem, viesģimenēm! Būsim garīgi vienoti ar
Eiropas Tezē tikšanos Bazelē, lai dalītos viens ar otru un atgrieztos
skaistajā notikumā caur mūziku, liecībām un foto mirkļiem, aicinām jūs uz
kopīgu vakaru Svētā Pētera baznīcā 2018. gada 1. janvārī pl. 17.00.
6. janvāris plkst. 20:00 Koncerts :"Samuele Scheidt. Cantiones Sacrae " Sv.
Marijas Magdalēnas baznīcā
Pirmdien, 15. janvārī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies 12
nedēļu programma „Dzimtas dziedināšana”. Pieteikties pa tel.
29455267 (Ilze). Plašāka informācija www.dzivibasstraumes.lv .
PĀVESTS FRANCISKS: Prieks rodas no apziņas, ka
mēs esam atpestīti, ka mums ir piedoti mūsu grēki. Kristietim
nav jāstaigā ar noliektu galvu un drūmu seju, it kā visu laiku
piedalītos bēru ceremonijā. Mēs esam Dieva atpestīti cilvēki. Mēs
esam saņēmuši piedošanas žēlastību. Lūk, tas ir patiesa prieka
avots! Pesimisms nav kristīgās dzīves sastāvdaļa. Savas atvases tas
laiž no saknes, kas neapzinās, ka jau ir saņemta piedošana, kas
nekad nav izjutusi Dieva maigo pieskārienu.
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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!

Trešdienās, plkst. .16.15-18.00 Vācu valoda. Vada
studente no Vācijas Grēta.
Ceturtdienās, plkst. 12.00 -14.30 Atbalsta grupa
bezdarbniekiem ‘’Es un mans potenciāls’’, iepriekš
piesakoties pa tālr. 20000466.
Ceturtdienās, 17.00 -19.00 Marijas leģiona māsu tikšanās.
Piektdienās, plkst. 10.00-12.00 Rokdarbu pulciņš.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes dievkalpojumi
24.12. Jēzus Kristus dzimšanas svētku vigīlija, 14. 00 (angļu val.),
16.00 (bērniem un ģimenēm), 19.00 (vigīlijas Mise), 23.30 (pusnakts
sv. Mise)
25.12. Jēzus Kristus dzimšanas svētki 8:00, 10:00, 11:30 (angļu val.)
18:00
26.12. Otrie Ziemassvētki 8.00, 10.00 (Latvijas televīzija), 18.00
(20. 30) koncerts
30.12. Svētā Mise ģimenēm un bērniem 15.00
31.12. Vecgada diena, Svētās Ģimenes svētki
8.00, 10.00 (pēc sv. Mises Euharistiskā procesija), 14.00 (angļu val.),
18.00 (tiek dziedāts Te Deum) (nomoda un lūgšanu nakts baznīca)
Vissvētākās Jaunavas Marijas svētki, 8.00, 10.00, 11.30 (angļu val.)
18.00. Sv. Pētera baznīcā Tezē lūgšanu vakars 17. 00-20.00
06.01. Kunga parādīšanās svētki (Zvaigznes diena)
8.00, 10.00, 12. 00 (Tautas rožukroņa kustība), 18.00 (pēc katras sv.
Mises tiek svētīts krīts, vīraks un cēlmetāls), 20. 00 koncerts.

