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Dievkalpojumi R gas Sv. Marijas
Magdalēnas Romas katoļu bazn c
darbdien s notiek 7. 30 un 19. 00
Svētdien s un svētku dien s:
8.00 / 10.00 / 18. 00
Sv. Mise angļu valod katru
svētdienu plkst. 14. 00 !

Dievam viss ir iespējams!

Gandar šanas 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 pr vests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Past v gais diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076, e-pasts: siniad@gmail.com
Priesteris Karols t lr. 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl

 Kalpošana draudzē 
 Draudzes koris
Kora mēįinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērįelniece)
 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 SĮM.
 Marijas leģions
Marijas Leįiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, Svētās Įimenes Mājā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"Kalnā"
M. Magdalēnas jauniešu ekumēniska, evanįelizējoša, sadraudzību veicinoša,
izklaidējoša iniciatīva. Tikšanās ik pēc 3 nedēļām sagatavotā tematiskā vakarā.
Kontakti: e-pasts kalnaa@inbox.lv
R gas svēt s Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze.
R g , Klostera iel 2, LV-1050,
reį. 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!
R gas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informat v lapa 2017. gada 24. septembrī Nr. 37 (300)

Draugs, es nedaru tev netaisn bu... /Mt 20/

Šodien Dieva V rds mūs aicina
p rdom t l dz bu par
str dniekiem v na d rz . Šai
l dz bai ir daudz skaidrojumu.
Bazn cas tēvi šaj l dz b redz
univers lo Bazn cu; pats
v nakoks taj ir Kristus, zari –
kristieši, d rza kopējs un
imenes tēvs – mūsu Tēvs
debes s, diena – kop gais laiks
vai cilvēka dz ve, stundas –
pasaulei vai konkrētam cilvēkam
atvēlētie gadi, laukums –
pasaules darbi.
Svētais August ns saka, ka
taisn gie, kas bija pasaules
s kum , k bels un Noass, bija
pirm s stundas str dnieki, un
viņi iemantos augš mcelšan s
laimi vien laik ar mums. Citi
taisn gie, kas piedzima vēl k, k
Abrahams, z ks, Jēkabs, un
visi, kas dz voja viņu laik , tika
aicin ti trešaj stund , un ar
viņi iemantos augš mcelšan s
laimi vien laik ar mums. T pat
būs ar šiem — ar Mozu, ronu
un p rējiem, kas tika aicin ti
sestaj stund ; ar n kamie,
svētie pravieši, dev taj stund

aicin tie, baud s to pašu laimi,
ko mēs.
Pasaules beig s kristieši, kas ir
k
vienpadsmitaj
stund
aicin tie, kop
ar p rējiem
saņems augš mcelšan s laimi.
To saņems visi kop . Un
paraugieties, cik ilgi gaid s
pirmie, lai l dz tai non ktu. Viņi
iemantos šo laimi pēc ilga laika,
bet mēs — pēc gluži sa. Lai ar
to saņemsim kop ar citiem,
varētu sac t, ka būsim pirmie, jo
mūsu atl dz ba neliks gaid t.
Kad pien ks br dis atl dz bu
saņemt, mēs visi būsim vien di:
pirmie, it k būtu pēdējie, un
pēdējie — it k pirmie. Jo
naudas gabals, kas tiks
izmaks ts, ir mūž g dz ve. AK

Magdalēnas vēstis

2017. gada 24. septembrī Nr. 37 (300)

Dievam viss ir iespējams!

Draudzes inform cija
Šodien, 24. septembr plkst. 10.00 sv. Mises laika pie
mums viesosies R gas Gar g semin ra audzēkņi! Sirsn gi
sveicam! Pēc tam sadraudz bas laiks Liepas z les virtuve!
Šodien, 24. septembr plkst. 15. 00 uzs kam Alfas kursu!
Tikšan s vieta M ras z le. M ļi aicin ti visi interesenti!
1. oktobrī mūsu draudzes līdzaizbildnes sv. Terēzes no
Bērna Jēzus svētki. Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 procesija, pēc
tam sadraudz bas laiks, uzruna, filma.
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnam
Tezē lūgšanas vakars. M ļi aicin ti visi!
Mūsu draudzē darbojas Evaņ eliz cijas grupa
“Evaņ ēlija vēstneši”. Grupa tiekas piektdienās 18.00.
Kontakti: grupas vad t ja – Olga (28383586) Nodarb bas vada
mision rs J zeps Bastēns. Adrese: Klostera iela 4. Aicin ti visi!
Sv. Marijas Magdalēnas draudze un Svēt s imenes m ja
aicina jūs pieteikties uz saderin to kursiem. Piesakiet dal bu
šeit: http://ejuz.lv/saderinatiem2017 Pirm
nodarb ba
2017.gada 16. oktobrī (kopā 8. nodarbības) plkst. 18. 00 Sv.
imenes mājā (Klostera ielā 5). Papildus informācija pa
telefonu 29158076 (diakons Dainis). Kursu atbalsta katoļu
organiz cija Renovabis.
Sirsn gi aicinam pieteikt bērnus Lab Gana katehēzes
nodarb b m 2017/18. m cibu gadam, kas s ksies oktobr .
Vēlamais bērna vecums 3-5 gadi. Pieteikties var zvanot
nodarb bu vad t jai Ievai (22190288).
30. septembrī plkst. 18.00 Svētās Ģimenes mājā Galda
spēļu vakars—tikšan s draudzes kust bas KALN ietvaros!
R gas Katoļu imn zija š gada 30. septembr svin 25
gadu jubileju. Aicin ti skolas absolventi un skolot ji. Sv. Mise
plkst. 15. 00. Pēc tam sadraudz bas laiks Dzelzceļa muzej .
Vair k inform cija sekos RK m jaslap rkgimnazija.lv
2. oktobrī Rīgas Garīgajā seminārā—svētās sv. Terēzes no
Bērna Jēzus svētki. Sv. Mise sv. Franciska bazn c plkst. 10. 30,
pēc tam akadēmisk uzruna. Aicin ti visi!
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Aicin m iepaz ties ar Dienas centra
Svēt s imenes M ja nedēļas pl nu!
Dienas centra vad t ja Inese Švekle.
T lrunis 29446400.

M ļi aicin m uz S M aktivit tēm!

Pirmdien, 25. septembr plkst. 17.30 semin rs
audžu imeņu uzrun šanai. Ja jūtam sird aicin jumu, pal dzēt
k dam bērnam, kurš bērnu nam gaida savus vec kus,
vecvec kus, sirsn gus draugus, tad semin rs ir tieši Jums!
Projektu organizē nodibin jums "B skapa Boļeslava Slosk na
kultūrvēsturisk mantojuma saglab šanas un atjaunošanas
fonds" ar R gas domes Labkl j bas departamenta finansi lu
atbalstu.
Ceturtdien s, plkst. 12.00 atbalsta grupa
bezdarbniekiem "Es un mans potenci ls" kop ar soci lo
darbinieci Ingu Lukašinsku un psiholo i Dzintru Bušmani.
Atbalsta grupas mērķis - vairot dal bnieku pašapziņu un
tic bu sav m spēj m, aktivizēt un motivēt darb bai, dot
p rliec bu sasniegt vēlamo.
No 28.09. ceturtdien s plkst. 18.00 ats k s poļu
valodas apm c bas. Vada Weronika.

www.magdalenasdraudze.lv www.magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Pirmdien, 2. oktobr , plkst. 19. 00 R g , Klostera iel 4 s ksies
12 nedēļu programma „Dzimtas dziedināšana”.
Otrdien, 3. oktobrī, plkst. 19. 00 Rīgā, Klostera ielā 4
s ksies iekšēj s dziedin šanas programma „Dz v bas
Straumes”. T ir 30 nedēļu padziļin ta programma identit tes
dziedin šanai ar spēc gu maz s grupas dinamiku.
Taj piedal s cilvēki, kuri ir motivēti iziet visu 30 nedēļu
programmu.
Pieteikties tel. 29455267 (Ilze). Plaš ka inform cija
www.dzivibasstraumes.lv .

