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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 mums atklāj
Jēzus, kurš ar savu autoritāti
māca un atbrīvo apsēstu cilvēku.
Ieklausīsimies mūsu pāvestā
Franciskā, kurš skaidro
autoritātes lomu un sūtību.
Kristieša autoritāte nāk no Svētā
Gara, nevis no cilvēciskās
gudrības, vai zinātniskajiem
grādiem teoloģijā. Kristīgā
identitāte, tātad, nozīmē būt
pārņemtiem ar Svēto Garu, nevis
ar pasaulīgo garu. Ļaudis bija
pārsteigti par Jēzus mācību, jo
Viņa Vārdam piemita autoritāte.
Apustulis Pāvils sprediķoja Svētā
Gara svaidīts, teikdams Gara
garīgās lietas garīgos terminos.
Bet cilvēks, kurš paļaujas uz
saviem spēkiem, nesaprot Dieva
Gara lietas: cilvēks viens pats to
nevar saprast! Tiem, kas to
nesaprot, Gara lietas šķiet
neprāts, viņi nav spējīgi tās
saprast. Savukārt, cilvēks, ko
vada Svētais Gars, spēj izvērtēt
katru lietu. Viņš ir brīvs un viņu
nespēj ietekmēt neviena cilvēka
s p r i e d u m s .

Kristus Gars. Tā ir kristīgā
identitāte. Neietekmēties no
pasaulīgā gara, no pasaulīgā
domāšanas veida, no pasaulīgā
spriešanas veida…
Tas, kas piešķir autoritāti, kas
dod tev identitāti, ir Svētais
Gars, Svētā Gara svaidījums.
Jēzus autoritāte un kristieša
autoritāte nāk tieši no šīs spējas
saprast Gara lietas, runāt Gara
valodu.
Un daudzreiz mūsu ticīgo vidū
atrodam vienkāršas večiņas,
kuras varbūt nav beigušas pat
pamatskolu, bet kuras spēj
izskaidrot lietas labāk par
teologu, jo viņām ir Kristus Gars.
Dāvā, Kungs savu Svētā Gara
svaidījumu!
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Draudzes informācija

Šodien, 28. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape
(Liepas zālē). Mīļi aicināti visi!
Šodien, 28. decembrī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes nodarbība
pieaugušajiem. Tēma : Dziedināšanas sakramenti. Vada Evija Anastasija.
Šodien, 28. 01. plkst. 12. 00 mūsu draudzē sv. Mise ģimenēm un bērniem!
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas
vakars. Mīļi aicināti visi!
28. janvārī plkst. 15. 00 mūsu draudzē sākas Alfa kurss! (Māras
zāle). Lūgums aicināt, informēt, lūgties un iesaistīties! Iespēja
pievienoties—katru svētdienu plkst. 15. 00. Nākošā nodarbība 4.
februārī, tēma: ‘Kas ir Jēzus?’
29. janvārī, plkst.18.00 Svētās Ģimenes Mājā ‘Poļu Ziemassvētku
dziesmas’. Programmā: Kopīga dziesmu dziedāšana, tikšanās ar
viesiem no Polijas.
29. janvārī sv. Toma no Akvīnas svētku diena Rīgas Garīgajā
seminārā. Sv. Mise (sv. Franciska baznīcā) plkst. 10. 30, pēc tam
zinātniskais referāts.
2. februārī Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena). Sv. Mises
plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00. (Dievkalpojumos tiks svētītas
sveces)! Plkst. 18. 30 sv. Jēkaba katedrālē Konsekrēto pateicības
dievkalpojums (Latvijas televīzija).
3. februārī plkst. 12. 00 Tautas rožukroņa dievkalpojums, pēc sv.
Mises rožukroņa lūgšana un sadraudzības agape!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv

Nākošais Pirmslaulību 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. Papildus informācija pie
diakona Daiņa, tālrunis: 29158076.
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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!
No 22.01. – 28.02. Svētās Ģimenes Mājas Sakrālo lietu muzeja
telpās ir iespējams apskatīt pareizticīgo ikonogrāfes Alevtīnas
Mošenkovas gleznotās ikonu izstādi.
29.01. plkst.12.00 aizsāksies 5 nodarbību cikls ''Ievads ikonu
rakstīšanas tehnikā''. Meistarklases vadīs ikonu gleznotāja
Alevtina Mošenkova. Interesentiem pieteikties pa tālr.
26402390 vai rakstīt uz e pastu: info@gimenesmaja.com
29.01. plkst. 18.00 poļu Ziemassvētku dziesmu koncerts kopīga poļu ziemassvētku dziesmu dziedāšana un Pāvela
Orkiša koncerts. Viesi aicināti ņemt līdzi savus mūzikas
instrumentus. Dziesmu grāmatas tiks nodrošinātas.
30.01. plkst. 13.00 Senioru klubiņā gatavošanās Sveču dienai –
sveču izgatavošana kopā ar Ingunu.
Ceturtdienās. plkst. 12.00 -14.30 Atbalsta grupa
bezdarbniekiem ‘’Es un mans potenciāls’’, iepriekš piesakoties
pa tālr. 20000466.
3.februārī, Āgenskalna Baptistu draudzē, Mārupes ielā 14,
norisināsies ALFA FORUMS 2018. Alfa forums ir pasākums
kurā piedzīvot sadraudzību, dzirdēt iedvesmojošas uzrunas,
saņemt iedrošinājumu un spirdzinājumu turpmākai kalpošanai.
Reģistrācija un vairāk informācijas: ej.uz/AlfaForums.
NB! No 29.01. dalības maksa tiks paaugstināta. T: 27012122;
26840012. Pieteikties pie Valtera 29221221 vai pr. Andra.

