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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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Dārgie brāļi un māsas, šodien
Baznīca svin XXVI vispasaules
Slimnieku dienu. Kā šī gada
Slimnieku dienas tēma ir vārdi,
ko Jēzus sacīja no krusta savai
Mātei Marijai un Jānim: ,,Lūk,
tavs dēls. (..) Lūk, tava Māte. Un
no tā brīža māceklis paņēma
viņu pie sevis.” (Jņ 19, 26 – 27)
Neizsakāmās krusta sāpes
pārdur Marijas dvēseli (sal. Lk 2,
35), bet viņu neparalizē. Gluži
pretēji, kā Kunga Mātei viņai
sākas jauns pašupurēšanās ceļš.
Uz krusta Jēzus parādīja savas
rūpes par Baznīcu un visu
cilvēci, un Marija ir aicināta būt
līdzdalīga šajās rūpēs.
Baznīcas mātišķais aicinājums
trūkumcietējiem un slimniekiem
konkrētu izpausmi savas
vēstures 2000 gadu laikā rod
iespaidīgās iniciatīvu sērijās par
labu slimniekiem. Šī veltīšanās
vēsture nedrīkst tikt aizmirsta.
Atmiņa par šīs kalpošanas
slimajiem ilgo vēsturi ir prieka
iemesls kristīgajai kopienai,
īpaši tiem, kas ir iesaistīti šajā
kalpojumā. Jēzus Baznīcai ir

dāvājis dziedināšanas varu:
,,Šādas zīmes sekos tiem, kas tic:
(..) viņi uzliks rokas slimniekiem
un tie kļūs veseli.” (Mk 16, 17 –
18)
Lai Jaunava Marija aizbilst par
šo XXVI Vispasaules slimnieku
dienu, lai viņa palīdz
slimniekiem paciest savas
ciešanas vienībā ar Kungu Jēzu
un lai viņa atbalsta visus tos, kas
rūpējas par viņiem. Visiem,
slimniekiem, veselības aprūpes
d a r b i n i e k i e m
u n
brīvprātīgajiem, sirsnīgi sūtu
savu apustulisko svētību.
Pāvests FRANCISKS
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Draudzes informācija

Šodien, 11. februārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape (Liepas
zālē). Mīļi aicināti visi!
Šodien, 11. februārī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes nodarbība
pieaugušajiem. Tēma : Slimnieku sakraments. Vada diakons Dainis.
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas
vakars. Mīļi aicināti visi!
11. februārī plkst. 15. 00 mūsu draudzē Alfa kurss! (Māras zāle).
Iespēja pievienoties—katru svētdienu plkst. 15. 00. Tēma:
‘Kāpēc Jēzum vajadzēja ciest?’ (Lektors: Žozefs Bastēns).
11.februāris Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās Lurdā
piemiņas diena – slimnieku diena. Pēc sv. Mises būs iespēja
saņemt Slimnieku sakramentu.
11. februārī noslēdzās mūsu draudzes svētbildes ‘Kunga pēdējās
vakariņas’ restaurācija. Pēc sv. Mises būs tikšanās ar
restauratorēm. Svētdienas kolekte tiks veltīta restaurācijas
izdevumu segšanai. Paldies par jūsu atsaucību un iesaistīšanos!
Šodien, 11. februārī plkst. 22. 05 Latvijas radio raidījumā ‘Pāri
mums pašiem’ pāvesta Franciska grāmatas ‘Pazemības ceļš’
apskats.
12. februārī plkst. 19.00 pateicības dievkalpojums par pāvesta
Franciska grāmatu ‘Pazemības ceļš’ latviešu valodā! Sv. Misē būs
pr. A. M. Jerumanis, pr. Jānis Meļņikovs sj. un citi viesi.
14. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar
pasākumu “Reformators – pāvests Francisks” - sarunu atvērs
korupcijas tēmai veltīto grāmatu “Pazemības ceļš”. Aicināti visi!
14. februārī, Pelnu trešdiena, Lielā gavēņa sākums!
Sv. Mises mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00!
Stingrs gavēnis!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Nākošais Pirmslaulību kurss notiks 12.martā. 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!
Otrdien, 13.02. plkst. 13:00 Senioru klubiņā sarunas par
gavēņa laiku kopā ar priesteri Andri Kravali.
Ceturtdienās, plkst. 17:00 Marijas leģiona māsu tikšanās.
Aicinām pievienoties!
Piektdien, 16.februārī 18:00 Latvijas Onkoloģijas centra
brīvprātīgo tikšanās. Lektors - ķirurgs, medicīnas zinātņu
doktors Arvīds Irmejs.
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!

Pāvests Francisks : Pāri visam es mudinu Baznīcas
locekļus uzņemties Gavēņa ceļojumu ar entuziasmu,
ko uztur žēlsirdības dāvanu došana, gavēšana un lūgšana.
Ja dažreiz šķiet, ka mūsu sirdīs izdziest tuvākmīlestības
liesma, tad Dieva sirdī tā nekad nenotiek!

