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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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2018. gada 4. februārī Nr. 05 (319)

Dārgā draudze!
Šodien Dieva Vārds mums atklāj
Jēzus, kurš kopā ar mācekļiem
vēlas nest Evaņģēlija gaismu un
spēku ar vien tālāk un tālāk!
Kungs saka: „Iesim citur tuvējos
ciemos un pilsētās, lai Es tur
sludinātu, jo tāpēc es esmu
atnācis!’ (Mk 1, 38). Kad kādā
vietā sēkla ir iesēta, Jēzus tur
neuzkavējas ilgāk, lai sīkāk
paskaidrotu vai dotu papildus
zīmes, bet, Gara vadīts, dodas
tālāk.
Labais vienmēr tiecas izpausties,
tas neapstājas pie sasniegtā.
Ja gribam dzīvot ar cieņu un
piepildīti, mums nav citas
iespējas, kā iepazīt citus un
censties darīt viņiem labu.
Evaņģēlija pasludināšana,
apliecināšana, ’izdzīvošana’ ir
vislabākais veids kā ne tikai
citus darīt laimīgus, bet arī
pašiem pārveidot savu dzīvi.
Tik daudzi mūsu līdzcilvēki,
piederīgie vēl nepazīst Dieva
mīlestību vai arī cenšas piepildīt
sirdi ar nevērtīgiem mīlestības
aizstājējiem.

Tāpēc ir tik ļoti nepieciešams,
lai mēs kļūtu par tās mīlestības
lieciniekiem, kas ir redzama
Kristū...
Visa Baznīca ir misionāre un
evaņģelizācijas darbs ir Dieva
tautas galvenais pienākums!
Lai veiktu jauno evaņģelizāciju,
Baznīcai ir nepieciešami patiesi
liecinieki: vīrieši un sievietes,
kuru dzīvi ir mainījusi satikšanās
ar Jēzu un kuri spēj par šo
pieredzi liecināt citiem.
Baznīcai ir nepieciešami svētie.
Un tāpēc svētums kļūst par
mūsu aicinājumu!
Pr. AK
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Draudzes informācija

Šodien, 4. februārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape (Liepas
zālē). Mīļi aicināti visi!
Šodien, 4. februārī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes nodarbība
pieaugušajiem. Tēma : Slimnieku sakraments. Vada Evija Anastasija.
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas
vakars. Mīļi aicināti visi!
4. februārī plkst. 15. 00 mūsu draudzē sākās Alfa kurss! (Māras
zāle). Lūgums aicināt, informēt, lūgties un iesaistīties! Iespēja
pievienoties—katru svētdienu plkst. 15. 00. Tēma: ‘Kas ir Jēzus?’
5.februārī sv. Agates dienā sv. Mises laikā tiks svētīta maize un
ūdens!

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.
Sestdien, 10. februārī, pl. 17.30 draudzes mūziķi aicina ieiet
Gavēnī ar slavēšanu! Pacelsim sirdis pretī Dievam pateicībā un
lūgšanās, dziesmās un Dieva Vārdā. Pēc slavēšanas - vesperes un
Svētā Mise.
11.februāris Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās Lurdā
piemiņas diena – slimnieku diena. Sv. Mises laikā būs iespēja
saņemt Slimnieku sakramentu.
11. februārī noslēgsies mūsu draudzes svētbildes ‘Kunga pēdējās
vakariņas’ restaurācijas process. Pēc sv. Mises būs tikšanās ar
restauratorēm.
Svētdienas kolekte tiks veltīta restaurācijas izdevumu
segšanai. Paldies par jūsu atsaucību un iesaistīšanos!
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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!
Pirmdien, 5.02. plkst.16.00 izstādes ''Debesu Jeruzaleme''
atklāšanas pasākums. Jums būs iespēja tikties ar ikonu
autori Alevtinu Mošenkovu un dzirdēt stāstījumu par
izstādē redzamajām ikonām. Izstādes darbus ir iespējams
arī iegādāties.
Otrdien, 6.02. plkst. 13.00 Senioru klubiņā lekcija ‘’Par
senioru brīvprātīgo darbu’’. Lektors - gerontologs,
profesors Jānis Zaļkalns.
14.februārī 11.00 – ekskursija uz Mencendorfa namu gida
pavadībā (ieeja senioriem 2EUR). Pulcēšanās pie muzeja
ieejas - Grēcinieku iela 18 (ieeja no Kungu ielas).
Ceturtdienās, plkst. 18.00 -19.30 poļu valoda
No 22.01. – 28.02. Svētās Ģimenes Mājas Sakrālo lietu
muzeja telpās ir iespējams apskatīt pareizticīgo
ikonogrāfes Alevtīnas Mošenkovas gleznotās ikonu
izstādi.
Sv. Ģimenes Mājas telpās ir apskatāma pareizticīgā
priestera Aleksandra Meņa ekspozīcija!
Publisko lekciju cikls “Domāsim kopā - Latvijai!” –
2018. gadā “Mazajā ģildē” – Amatu ielā 3/5, (Vecrīgā)
trešdien 7. februārī plkst. 18 30. Lektors Dr. hist. Gundars
Ceipe. Lekcija veltīta Latvijas vēsturē ilgstoši noklusētajai
hernhūtiešu jeb “brāļu draudžu” kustībai un tās ietekmei.

