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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 turpina
iepazīstina ar pirmo Jēzus
mācekļu aicinājumu.
Dievs arī šodien mūs katru
aicina, uzrunā un piedāvā Viņam
sekot. Dievam nav nepieciešama
cilvēka palīdzība, bet cilvēkam
gan ir nepieciešama vienotība ar
Dievu. Cilvēka godība ir palikt
uzticīgam, kalpojot Dievam.
Jēzus sacīja apustuļiem: "Kur
būs mans kalps, tur būšu arī
es…”
Mēs netiekam aicināti tikai
vienreiz, bet gan daudzas reizes;
cauri visai dzīvei Kristus mūs
aicina. Vispirms Viņš mūs
aicināja kristībās, bet arī vēlāk
— vai nu mēs atbildējām Viņa
balsij, vai ne — Kungs mūs
aicina savā žēlsirdībā. Ja mēs
pārkāpjam kristības solījumus,
Viņš mūs aicina nožēlot. Ja
cenšamies atbildēt savam
aicinājumam, Kristus mūs
mudina doties aizvien uz
priekšu, no žēlastības uz
žēlastību, no svētuma uz

svētumu, kamēr vien dzīve
mums tam ir dota.
Abrahams bija aicināts atstāt
savas mājas un savu zemi (Rad
12, 1), Pēteris — tīklus (Mt 4, 18),
Matejs — amatu (Mt 9, 9),
Elisejs — laukus (1 Ķēn 19, 19),
Natanaēls — atpūtu (Jņ 1, 47).
Aizvien mēs visi tiekam aicināti,
no vienas lietas uz citu, nemitīgi
uz priekšu, nemeklējot atpūtas
vietu, bet gan kāpjot augšup
pretī mūžīgajam mierinājumam
un paklausot iekšējam
aicinājumam vienīgi tādēļ, lai
būtu gatavi sadzirdēt atkal
nākamo. Kristus nemitējas mūs
aicināt, lai aizvien darītu mūs
taisnīgākus; bez mitas, vēl un
vēl, Viņš vēlas mūs svētdarīt un
pagodināt.
Pr. A.Kravalis
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Draudzes informācija

Šodien, 21. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape
(Liepas zālē). Mīļi aicināti visi!
Šodien, 21. decembrī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes nodarbība
pieaugušajiem. Tēma : Kristīgās iniciācijas sakramenti. Kristības,
Iestiprināšanas un Euharistijas sakramenti. Vada Evija Anastasija.
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas
vakars. Mīļi aicināti visi!
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!
Lūgums aicināt, informēt, lūgties un iesaistīties! Komandas un
ieinteresēto tikšanās 21. 01. plkst. 19. 30. (Māras zāle)
29. janvārī, plkst.18.00 Svētās Ģimenes Mājā ‘Poļu Ziemassvētku
dziesmas’. Programmā: Kopīga dziesmu dziedāšana, tikšanās ar
viesiem no Polijas!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Pāvests Francisks: Ekumenisms ir garīgs process, kas īstenojas
paļāvīgā paklausībā Debesu Tēvam, Kristus gribas izpildē un
Svētā Gara vadībā. Mūsdienās notiek izmaiņas arī ekumenisma
procesā un attiecībās starp kristiešiem, jo dzīvojam sabiedrībā,
kas aizvien mazāk uzskata Dievu par savu atskaites punktu.
Mūsdienu kultūra attālinās no dzīvības transcendentās
dimensijas. To varam novērot īpaši Eiropā. Tieši tādēļ ir
nepieciešams, lai mēs, sniedzot liecību, koncentrētos uz galveno
savā ticībā, proti, sludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies
Viņa Dēlā, Jēzū Kristū. Tādā veidā varēsim pieaugt savstarpējā
komūnijā un vienotībā, veicinot garīgo ekumenismu, kas izriet
tieši no mīlestības baušļa, ko Jēzus atstāja saviem mācekļiem”.
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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!
Aicinām piedalīties Dienas centra ‘Svētās Ģimenes Mājā’
sakopšanas darbos! Talka notiks pirmdien 22. janvārī no
plkst. 11. 00-13. 00. Pēc talkas—sadraudzības laiks!
Būsim pateicīgi, ja mūs atbalstīsiet!
Otrdien, 23.01. plkst.13:00 Senioru klubiņā pr. A. Kravaļa
stāstījums un izstādes apskate par Pareizticīgo Baznīcas
teologu pr. Aleksandram Meņu - cilvēku, kuram bijusi ļoti
svarīga ekumenisma ideja. Latviešu valodā tulkota grāmata
“Reliģijas pirmsākumi”. Grāmatas iespējams iegādāties izstādes
laikā.
No 22.01. – 28.02. Svētās Ģimenes Mājas Sakrālo lietu muzeja
telpās ir iespējams apskatīt pareizticīgo ikonogrāfes Alevtīnas
Mošenkovas gleznotās ikonu izstādi.
Pirmslaulību kursi “Svētās Ģimenes Mājā” - astoņi
interesantu nodarbību vakari, kas palīdzēs saderināto pāriem,
kuri gatavojas laulībām, veidot spēcīgus pamatus ģimenei.
1. kurss notiks astoņus ceturtdienu vakarus no 18:00 līdz 21:00,
sākot no 2018. gada 25.janvāra.
2. kurss notiks astoņus pirmdienu vakarus no 18:30 līdz
21:30, sākot no 2018. gada 12.marta.
Lai piedalītos pirmslaulību kursā, nepieciešams iepriekš
pieteikties. Kursus organizē biedrība Svētās Ģimenes Māja ar
vācu labdarības fonda Renovabis atbalstu.

