Magdalēnas vēstis

2017. gada 1. janvārī Nr. 05 (314)

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.
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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 01. janvārī Nr. 05 (314)

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

Dārgā draudze!
Pasaules un Baznīcas nākotne ir
pilnībā atkarīga no ģimeņu
labklājības.
Ģimene ir labums, bez kura
sabiedrība nevar iztikt un tā ir
jāaizsargā.
Kristīgās ģimenes noslēpumu
var pilnībā izprast tikai Tēva
bezgalīgās mīlestības gaismā,
kas ir atklājusies Kristū, kurš ir
dāvājis Sevi līdz galam un kurš
dzīvo starp mums.
Mīlestības un uzticības derība,
kurā dzīvo Nācaretes Svētā
ģimene, izgaismo principu,

kas piešķir formu katrai
ģimenei, dod tai spējas labāk
pārvarēt visas dzīves un vēstures
likstas. Balstoties uz to, katra
ģimene, par spīti savam
vājumam var kļūt par gaismu
pasaules tumsā. Šeit domājam
par ģimenes dzīvesveidu. Lai
Nācarete atgādina mums, kas ir
ģimene, kas ir mīlestības
savienība, tās skarbais un
vienkāršais skaistums, tās
svētais un neaizskaramais
raksturs.

Pāvests Francisks AMORIS LÆTITIA
(PAR MĪLESTĪBU ĢIMENĒ)
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Draudzes informācija

Šodien, 31. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape
(Liepas zālē). Mīļi aicināti visi!
Šodien, 31. decembrī Katehēze pieaugušajiem nenotiek!
31. decembrī plkst. 20. 00 mūsu draudzē, tiešraidē ar Tezē tikšanos Šveicē,
lūgšanas un sadraudzības vakars! Būsim garīgi vienoti ar Tezē tikšanās
dalībniekiem Bāzele! Iespēja sagaidīt Jauno gadu mūsu draudzes
dievnamā!
Svētās Ģimenes Mājā ir apskatāmi mākslinieces Dinas Ābeles darbi. Šos
darbus var iegādāties. Izstāde būs atvērta un pieejama līdz Kristus
dzimšanas svētkiem!
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas
vakars. Mīļi aicināti visi! Tezē tikšanās 1. janvārī plkst. 17. 00 Svētā Pētera
baznīcā! Īpašs aicinājums Tezē draugiem, brīvprātīgajiem, viesģimenēm!
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 .
25. janvārī mūsu draudzē sāksies Saderināto kursi.
26. janvāris plkst. 20:30 mūsu dievnamā Koncerts "Georgs Filips
Tēlemanis. Mesija"
28. janvārī plkst. 15. 00 mūsu draudzē sāksies Alfa kurss!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Ģimene ir sargājama, ceļama, viņa jādara labāka,
jo no veselīgām ģimenēm sastādās veselīga tauta.
Labākā lieta, ko tētis var darīt bērna labā
ir mīlēt viņa mammu.
Taupiet savu bērnu asaras,
lai viņi tās varētu liet pie jūsu kapa!
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400, www.gimenesmaja.com
sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Inguna Barinova; kontaktinformācija: tālr. 20000466.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, 2. janvārī plkst. 13.00 Senioru klubiņā Sarunas par
svētajiem vadīs Arsēnijs Haitins. Svētais Ignācijs no Lojolas.
Trešdien, 3. janvārī plkst. 14.00 Trešdien, 3.janvārī 14.00
vokāli instrumentālā ansambļa ‘’Īrisi’’ Ziemassvētku koncerts.
Repertuārā - tradicionālās Ziemassvētku dziesmas.
JAUNUMS! No 2018.gada janvāra - bērnu attīstības
speciālistes, sociālās pedagoģes Vinetas Preisas konsultācijas,
iepriekš pierakstoties pa tālr. 29448456. Krīzes situācijas
ģimenē pēc šķiršanās, kā palīdzēt bērnam un sev; Bērnu
uzvedības grūtības; Mācīšanās grūtības vai saskarsmes
problēmas; Uzmanības deficīta sindroms; Dažādas attīstības
problēmas; Konsultācijas, kas saistītas ar sarežģījumiem mācību
iestādē vai institūcijā.
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes dievkalpojumi
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 baznīcā)
1. javārī 2018. gadā Vissvētākās Jaunavas Marijas svētki, 8.00,
10.00, 11.30 (angļu val.) 18.00.
Sv. Pētera baznīcā Tezē lūgšanas vakars 17. 00-20.00 Aicināti visi!
Programmā: 17. 00 Uzrunas, liecības. 18. 00. Tezē lūgšana 19. 00
Sadraudzības laiks!
06.01. Kunga parādīšanās svētki (Zvaigznes diena)

