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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!
Šodien Dieva Vārds mūs
iepazīstina ar pirmo Jēzus
mācekļu aicinājumu. Jēzus
izvēlas, nosauc viņus jaunā vārdā
un piešķir jaunu sūtību.
„Tu esi Pēteris, klints, un uz šīs
klints es uzcelšu savu Baznīcu.”
Pēteris tiek nosaukts par klinti —
, jo ir pirmais, kas tautu vidū
ielika ticības pamatu un uz kura
kā uz nesagraujamas klints
balstīsies Jēzus Kristus celtā
Baznīca. Pēteris tiek nodēvēts
par klinti viņa uzticamības dēļ.
Zīmīgi, ka pats Jēzus jau tiek
salīdzināts ar klinti. Apustulis
Pāvils saka: „Viņi dzēra ūdeni
no garīgas klints, kas tiem
sekoja, un šī klints ir Jēzus
Kristus.” (1 Kor 10, 4). Pēteris,
izvēlētais apustulis, kuram bija
jākļūst par līdzdalībnieku Kunga
darbā, saņēma godu saukties
vienā vārdā ar Kristu. Šo celtni —
Jēzus Kristus Baznīcu — viņi
būvēja kopā. Pēteris stādīja, bet
Kungs dāvāja izaugsmi un sūtīja
strādniekus, kam bija jāgādā par
jauno stādu augšanu
(sal. 1 Kor 3, 6).

Apustulis Pēteris piedzīvoja
izaugsmi, saskardamies ar savu
vājumu Kunga ciešanu brīdī. Pēc
tam, kad bija nodevis Kungu,
Pēteris kļuva par pirmo Viņa
Baznīcā. Atjaunojies uzticībā,
raudādams par nodoto ticību,
Pēteris saņēma daudz lielāku
žēlastību par to, ko bija zaudējis.
Kristus viņam atstāja savu
ganāmpulku, lai apustulis to
vadītu kā labais gans; un Pēteris,
kas iepriekš bija tik vājš, tajā
brīdī kļuva par atbalstu visiem pā
rējiem. Viņš, kas pirms neilga
laika, kad viņa ticība tika
pārbaudīta, bija to nodevis, tagad
saņēma pienākumu dāvāt citiem
nesatricināmu ticības pamatu.
Tāpēc arī Pēteri sauc par
Baznīcas dievbijības stūrakmeni.
(Sal. sv. Augustīns)
Pēteris tika pakļauts grēkam, lai
savas kļūdas apziņa iemācītu
žēlsirdību un piedošanu. Dievs
pieļāva, lai savā vājumā viņš
mācītos labestību pret visiem
cilvēkiem. Lai viņš iemantoja
tādu sirds nostāju, kas saskan ar
Dieva rīcību.
Priesteris Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 14. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape
(Liepas zālē). Mīļi aicināti visi!
Šodien, 14. decembrī plkst. 14. 00 katehēzes nodarbība pieaugušajiem.
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas
vakars. Mīļi aicināti visi!
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.
26. janvārī plkst. 20. 30 mūsu dievnamā garīgās mūzikas koncerts
"Georgs Filips Tēlemanis. Mesija"
28. janvārī plkst. 15. 00 mūsu draudzē sāksies Alfa kurss!
29. janvārī, plkst.18.00 Svētās Ģimenes Mājā ‘Poļu Ziemassvētku
dziesmas’. Programmā: Kopīga dziesmu dziedāšana, tikšanās ar
viesiem no Polijas, Ziemassvētku tradīciju apzināšanās,
sadraudzības laiks!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) aicina
interesentus pieteikties studijām maģistrantūrā, kā arī klausītājus
un viesstudentus izvēlēties un apmeklēt sevi interesējošās
lekcijas. Pieteikšanas un dokumentu iesniegšana turpināsies līdz
šī gada 19. janvārim Rīgā, Katoļu ielā 16, 2. stāvā RARZI biroja
telpās.
Iznācis 2018. gada pirmais Katoļu Baznīcas Vēstnesis!
No 15. janvāra līdz 21. janvārim pāvests Francisks apmeklēs
divas Latīņamerikas valstis Čīli un Peru. Tas būs 22. apustuliskais
pāvesta svētceļojums. Ietversim pāvesta svētceļojumu lūgšanā!
7. janvārī, Kunga kristīšanas svētkos, Siksta kapelā pāvests
Francisks svinēja Svēto Misi un nokristīja 34 bērnus: 16 zēnus un
18 meitenes.
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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!
Pirmdienās, plkst. 17.00 - 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.
Otrdien, 16. janvārī plkst. 13.00 Senioru klubiņā lekcija un
praktisks treniņš par pozitīvu saskarsmi. Vadītāja Inga
Lukašinska.
Ceturtdienās, plkst. 18.00 Poļu valodas nodarbības. Vada
Veronika.
28. janvārī plkst. 15. 00 mūsu draudzē sāksies ALFA kurss! Tas ir
16 nodarbību cikls (12 nedēļas) par kristietības pamatjautājumiem
Dalība kursā ir bezmaksas. Alfa kurss ir iespēja ikvienam atklāt
kristīgo ticību. Kurss notiek atbrīvotā, saviesīgā, draudzīgā un jautrā
gaisotnē. Klausies, uzzini, diskutē un atklāj, jautā jebko. Alfa kurss ir
vieta, kur neviens jautājums nav pārāk naidīgs, vai muļķīgs. Alfa
kursā ir 16 lekcijas par galvenajām ar kristīgo ticību saistītajām
tēmām.
Alfa kursa piedāvāto iespēju izzināt dzīves jēgu izmantojuši vairāk
kā 8 miljoni cilvēku visā pasaulē. Alfa kursu organizē lielākās
kristīgās konfesijas jau 26 pasaules valstīs. Nāc un pārliecinies!!!

