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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
Pastāvīgais diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076, e-pasts: siniad@gmail.com
Priesteris Karols tālr. 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl

 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. 16. 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 2017. gada 24. septembrī Nr. 37 (300)

Šodien Dieva Vārds mūs aicina
pārdomāt līdzību par
strādniekiem vīna dārzā. Šai
līdzībai ir daudz skaidrojumu.
Baznīcas tēvi šajā līdzībā redz
universālo Baznīcu; pats
vīnakoks tajā ir Kristus, zari –
kristieši, dārza kopējs un
ģimenes tēvs – mūsu Tēvs
debesīs, diena – kopīgais laiks
vai cilvēka dzīve, stundas –
pasaulei vai konkrētam cilvēkam
atvēlētie gadi, laukums –
pasaules darbi.
Svētais Augustīns saka, ka
taisnīgie, kas bija pasaules
sākumā, kā Ābels un Noass, bija
pirmās stundas strādnieki, un
viņi iemantos augšāmcelšanās
laimi vienā laikā ar mums. Citi
taisnīgie, kas piedzima vēlāk, kā
Abrahams, Īzāks, Jēkabs, un
visi, kas dzīvoja viņu laikā, tika
aicināti trešajā stundā, un arī
viņi iemantos augšāmcelšanās
laimi vienā laikā ar mums. Tāpat
būs ar šiem — ar Mozu, Āronu
un pārējiem, kas tika aicināti
sestajā stundā; arī nākamie,
svētie pravieši, devītajā stundā

aicinātie, baudīs to pašu laimi,
ko mēs.
Pasaules beigās kristieši, kas ir
kā vienpadsmitajā stundā
aicinātie, kopā ar pārējiem
saņems augšāmcelšanās laimi.
To saņems visi kopā. Un
paraugieties, cik ilgi gaidīs
pirmie, lai līdz tai nonāktu. Viņi
iemantos šo laimi pēc ilga laika,
bet mēs — pēc gluži īsa. Lai arī
to saņemsim kopā ar citiem,
varētu sacīt, ka būsim pirmie, jo
mūsu atlīdzība neliks gaidīt.
Kad pienāks brīdis atlīdzību
saņemt, mēs visi būsim vienādi:
pirmie, it kā būtu pēdējie, un
pēdējie — it kā pirmie. Jo
naudas gabals, kas tiks
izmaksāts, ir mūžīgā dzīve. AK
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Draudzes informācija
Šodien, 24. septembrī plkst. 10.00 sv. Mises laika pie
mums viesosies Rīgas Garīgā semināra audzēkņi! Sirsnīgi
sveicam! Pēc tam sadraudzības laiks Liepas zāles virtuve!
Šodien, 24. septembrī plkst. 15. 00 uzsākam Alfas kursu!
Tikšanās vieta Māras zāle. Mīļi aicināti visi interesenti!
1. oktobrī mūsu draudzes līdzaizbildnes sv. Terēzes no
Bērna Jēzus svētki. Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 procesija, pēc
tam sadraudzības laiks, uzruna, filma.
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā
Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
Mūsu draudzē darbojas Evaņģelizācijas grupa
“Evaņģēlija vēstneši”. Grupa tiekas piektdienās 18.00.
Kontakti: grupas vadītāja – Olga (28383586) Nodarbības vada
misionārs Jāzeps Bastēns. Adrese: Klostera iela 4. Aicināti visi!
Sv. Marijas Magdalēnas draudze un Svētās Ģimenes māja
aicina jūs pieteikties uz saderināto kursiem. Piesakiet dalību
šeit: http://ejuz.lv/saderinatiem2017 Pirmā nodarbība
2017.gada 16. oktobrī (kopā 8. nodarbības) plkst. 18. 00 Sv.
Ģimenes mājā (Klostera ielā 5). Papildus informācija pa
telefonu 29158076 (diakons Dainis). Kursu atbalsta katoļu
organizācija Renovabis.
Sirsnīgi aicinam pieteikt bērnus Labā Gana katehēzes
nodarbībām 2017/18. mācību gadam, kas sāksies oktobrī.
Vēlamais bērna vecums 3-5 gadi. Pieteikties var zvanot
nodarbību vadītājai Ievai (22190288).
30. septembrī plkst. 18.00 Svētās Ģimenes mājā Galda
spēļu vakars—tikšanās draudzes kustības KALNĀ ietvaros!
Rīgas Katoļu ģimnāzija šī gada 30. septembrī svin 25
gadu jubileju. Aicināti skolas absolventi un skolotāji. Sv. Mise
plkst. 15. 00. Pēc tam sadraudzības laiks Dzelzceļa muzejā.
Vairāk informācija sekos RKĢ mājaslapā rkgimnazija.lv
2. oktobrī Rīgas Garīgajā seminārā—svētās sv. Terēzes no
Bērna Jēzus svētki. Sv. Mise sv. Franciska baznīcā plkst. 10. 30,
pēc tam akadēmiskā uzruna. Aicināti visi!
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Pirmdien, 25. septembrī plkst. 17.30 seminārs
audžuģimeņu uzrunāšanai. Ja jūtam sirdī aicinājumu, palīdzēt
kādam bērnam, kurš bērnu namā gaida savus vecākus,
vecvecākus, sirsnīgus draugus, tad seminārs ir tieši Jums!
Projektu organizē nodibinājums "Bīskapa Boļeslava Sloskāna
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas
fonds" ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu
atbalstu.
Cetur tdienās, plkst. 12.00 atbalsta gr upa
bezdarbniekiem "Es un mans potenciāls" kopā ar sociālo
darbinieci Ingu Lukašinsku un psiholoģi Dzintru Bušmani.
Atbalsta grupas mērķis - vairot dalībnieku pašapziņu un
ticību savām spējām, aktivizēt un motivēt darbībai, dot
pārliecību sasniegt vēlamo.
No 28.09. ceturtdienās plkst. 18.00 atsākās poļu
valodas apmācības. Vada Weronika.

www.magdalenasdraudze.lv www.magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Pirmdien, 2. oktobrī, plkst. 19. 00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies
12 nedēļu programma „Dzimtas dziedināšana”.
Otrdien, 3. oktobrī, plkst. 19. 00 Rīgā, Klostera ielā 4
sāksies iekšējās dziedināšanas programma „Dzīvības
Straumes”. Tā ir 30 nedēļu padziļināta programma identitātes
dziedināšanai ar spēcīgu mazās grupas dinamiku.
Tajā piedalās cilvēki, kuri ir motivēti iziet visu 30 nedēļu
programmu.
Pieteikties tel. 29455267 (Ilze). Plašāka informācija
www.dzivibasstraumes.lv .

