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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 uzsākam Gavēņa laika
pirmo svētdienu.
Gavēņa laiks atgādina
četrdesmit gadus, ko Izraēļa
tauta pavadīja tuksnesī savā ceļā
pretī Apsolītajai zemei. Šajā
laikā tauta mācījās, ko nozīmē
dzīvot teltīs, bez noteikta
mājokļa, pilnīgi bez drošības.
Tuksnesis ir normāls ticības ceļa
posms. Tuksneša pagaidu
situācijā pats Dievs dāvāja ūdeni
un ēdienu savai tautai, pats
Dievs viņus sargāja no visām
briesmām. Un pilnīgās atkarības
pieredze attiecībās ar Dievu
tautā izvērtās par ceļu, lai
atbrīvotos no verdzības un
materiālo labumu elkdievības.
Gavēņa laiks vēlas palīdzēt
ticīgajiem caur pūlēm pēc
personīgas attīrīšanās izdzīvot to
pašu garīgo ceļu — apzināties
savu nabadzību un eksistences
trauslumu, ievērot Kunga
apredzības iejaukšanos, caur
kuru Viņš aicina cilvēku atvērt
acis un pamanīt brāļu
visspiedīgākās vajadzības.

Kristus šajā ceļā ir gājis pirms
mums. Viņa klātbūtne mums
dod spēku un iedrošinājumu:
Viņš dara mūs brīvus un palīdz
kļūt par Kunga mīlestības
lieciniekiem.
Lai darītu mūsu dvēseles atkal
tīras, Kungs deva zāles —
četrdesmit dienu sagatavošanos,
kuras laikā iepriekš pieļautās
kļūdas var tikt atpirktas caur
labiem darbiem, lūgšanu un
svētu gavēšanu. Lai mēs
sagaidām Lieldienas ar
atjaunotu cerību un pateicību.
Lai Tavas augšāmcelšanās spēks
ienāk mūsu dzīvē.
Sagatavoja priesteris Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 18. februārī mēs sirsnīgi sveicam
mūsu draudzes priesteri Karolu dzimšanas dienā!
Šodien, 18. februārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape (Liepas
zālē). Šodien skatīsimies dokumentālo filmu par notikumiem Ukrainā.
Mīļi aicināti visi!
Šodien, 18. februārī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes nodarbība
pieaugušajiem. Tēma : Dieva svētums. Pirmais bauslis. Vada Agnese.
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu baznīcā Tezē lūgšanas vakars.
18. februārī plkst. 15. 00 mūsu draudzē Alfa kurss! (Māras zāle).
Iespēja pievienoties—katru svētdienu plkst. 15. 00. Tēma: ‘Kā un
kāpēc man lūgt Dievu.’ (Lektors: Anita Matisone).
Katru piektdienu, Gavēņa laikā, mūsu draudzē Krustaceļš.
Sākums 17.45.
Trešdienās plkst. 18. 00 Rūgtās asaras lūgšana!
25. februārī plkst. 12. 00 mūsu draudzē sv. Mise ģimenēm! Pēc
tam sadraudzības laiks Māras zālē! Visi mīļi aicināti!
Grāmatu galdā iespējams iegādāties pāvesta Franciska grāmatu
‘Pazemības ceļš’ un R. Kernera grāmatu ‘Dzīvot Debesu
Valstībā’. w w w . m a g d a l e n a s d r a u d z e . l v
vai

www.magdalenasbaznica.lv
4. martā (svētdien) plkst. 10. 00 mūsu draudzē sv. Misi vadīs
arhibīskaps Z. Stankevičs. Dievkalpojuma laikā būs svētība
Dievmātes ģimeņu komandām un pēc tam sadraudzības laiks
kopā ar Ģimeņu komandu atbildīgajiem no Polijas! Īpaši
aicinātas ģimenes!
Nākošais Pirmslaulību kurss notiks 12.martā. Papildus
informācija pie diakona Daiņa, tālrunis: 29158076.
No 9. līdz 11. martam sv. Terēzes draudzē O. Vācieša 6.
māsas Emanuēlas (Medžugorje) vadītās rekolekcijas: Dieva
žēlsirdība nebeidz pārsteigt!
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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, plkst. 13.00 Senioru klubiņā lekcija "Pozitīvas
domāšanas spēks". Lektore: psiholoģe Valentīna
Frolovičeva.
Trešdien, 21.februārī plkst. 17.30, Dejas meditācija, plkst.
18.30 Kontemplācija. Vada māsa Diāna.
Pirmdien, 26.februārī plkst. 11.00 Dienas centra
sakopšanas talka. Pēc talkas sadraudzība pie tējas tases.
Martā uzsākam Brīvprātīgo kustības Latvijas Onkoloģijas
centra pacientu atbalstam jaunās grupas apmācības.
Aicinām kļūt par brīvprātīgo, aizpildot anketu
http://gimenesmaja.com/aicinam-pieteikties-brivpratigo
-darbam-latvijas-onkologijas-centra/ un nosūtōt to uz epastu: gimenesmaja@gmail.com. Atb. Saiva: 29607792.
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!
24. februārī no plkst. 17.00 Svētās Ģimenes mājā Vecrīgā,
Klostera ielā 5 tikšanās KALNĀ ! Tēma : Kas ir laimīgu
attiecību noslēpums? Kontaktinformācija: 26408249 Guna

