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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 (19.00 darbdienās)
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
Priesteris: Juris Zarāns,
tālr. 28616526 e-pasts: angelo6@inbox.lv





¯
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. 14. 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 07. janvārī Nr. 06 (315)

Dārgā draudze!
Ar Jēzus kristībām noslēdzam
Kristus dzimšanas svētku, Ziemassvētku, liturģisko laiku!
Kungs nāca uz Jordānu, lai tiktu kristīts, Viņš vēlējās būt svētīts šajā upē.
Mēs varam teikt, ka šodien svinam Viņa publiskās darbības sākumu. Kungs Jēzus nāca saņemt
kristību pie Jāņa Kristītāja. Viņš
vēlējās mazgāt savu miesu Jordānas ūdeņos.
Kristus pieņēma kristību, nevis
lai ūdens svētītu Viņu, bet lai
Viņš pats svētītu šo ūdeni, lai
šķīstītu straumes, kam pieskaras. Tā daudz lielākā mērā bija
ūdens, nevis Kristus svētdarīšana. Jo brīdī, kad Pestītājs tika
mazgāts, viss ūdens kļuva tīrs
mūsu kristībām. Avots tika šķīstīts, lai izlietu žēlastības tautām,
kas pie tā nāks pēc Viņa.
Kristus pirmais pieņēma kristību, lai kristieši nevilcinātos Viņam sekot.
Ļaujot Jānim sevi kristīt kopā
ar grēciniekiem, Jēzus sāka likt
uz saviem pleciem visas cilvēces

grēku smagumu. Viņš ir Dieva
Jērs, kas „nes" pasaules grēkus.
To Jēzus pilnībā īstenoja uz
krusta.
Lūgsimies, lai šodien pēc iespējas labāk un skaidrāk saprastu Kristības dāvanas nozīmi, un
īstenojot to, liecinātu par Dieva
mīlestību mūsdienu pasaulē.
Kunga kristīšanas svētkos mēs
atceramies to dienu, kad tikām
šķīstīti, svētdarīti un attaisnoti
mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā! Lai Labā Vēsts mūs piepilda
ar prieku un patecību!
Pr. Andris K.
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Draudzes informācija
Šodien, 7. janvārī pēc sv. Mises plkst. 10.00 sadraudzības Agape
(Liepas zālē). Mīļi aicināti visi!
Šodien, 7. janvārī Katehēze pieaugušajiem plkst. 13.45. Kurss tiek uzsākts
no sākuma.
Svētās Ģimenes Mājā ir apskatāmi mākslinieces Dinas Ābeles darbi. Šos
darbus var iegādāties. Izstāde būs atvērta un pieejama vēl šajā nedēļā!
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
Sirsnīgs paldies visiem, kuri iesaistījās un kalpoja Tezē tikšanās 1. janvārī
Svētā Pētera 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 mūs draudzē sāksies Saderināto kursi (8 vakari).
26. janvārī 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
Mūžīgais, visvarenais Dievs,
kad Jēzus tika kristīts Jordānas upē un Svētais Gars
pār Viņu nolaidās, Tu atzini Viņu par savu mīļo Dēlu.
Uzlūko ar mīlestību arī mūs, savus pieņemtos bērnus,
apliecini, ka Kristības brīdī arī mēs esam atdzimuši no ūdens un
Svētā Gara – jaunai dzīvei ticībā, cerībā un mīlestībā.
Kungs Jēzu, sūti mums savu Svēto Garu, lai Viņš atgādina,
ka Tu esi mūsu gaisma, mūsu ceļš uz patiesību;
Tu esi Tēva izvēlētais, slēdzis jaunu un mūžīgu derību
starp Dievu un cilvēkiem.
Kā Tēvs Tevi svētīja ar Patiesības Garu,
Kungs, svētī mūs, savus draugus.
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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, 09.01. plkst.13:00 Senioru
ikonogrāfijā. Lektore Alevtina Mošenkova.

klubiņā

Lekcija

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.
29.01. plkst. 18.00 Poļu Ziemassvētku dziesmu koncerts.
Jaunā gada pirmajā katehēzē pāvests Francisks pievērsās grēku nožēlas ritam, kas ir iekļauts Svētās Mises sākumā. Lai mēs
būtu bez grēka, nepietiek teikt: “Es nevienam neko sliktu neesmu darījis” – viņš uzsvēra. Taču kas tad vēl ir vajadzīgs? Šis
rits ir vajadzīgs, jo mēs visi esam grēcinieki. Mises sākumā mēs
tiekam aicināti to atzīt. Ko gan Kungs varētu dot tādam, kura
sirds ir aizņemta ar sevi un saviem panākumiem? “Neko”, atbildēja pāvests, “jo iedomīgais nespēj saņemt piedošanu. Viņš ir
piesātināts ar savu iedomāto taisnīgumu”.

