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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!
Turpinot Gavēņa liturģisko laiku
šodien mēs uzlūkojam Jēzu
Tabora kalnā. Tabora kalns ir
prātam neaptveramu noslēpumu
vieta, apslēptu patiesību klints,
debesu virsotne. Tajā atmirdzēja
nākamās Valstības zīmes —
krustā sišanas noslēpums, Dieva
valstības skaistums un Kristus
otrreizējā atnākšana godībā.
Pārveidošanās notikuma centrā
ir Kristus. Pie Viņa nāk abi
pirmās Derības pravieši –
Mozus, kurš nodeva tautai
Likumu, un Elijs, dzīvā Dieva
liecinieks. Kristus dievišķību
svinīgi pasludina Tēva balss,
taču par to liecina arī simboli, ko
Marks rāda sev raksturīgajā
tēlainībā.
Kungs ļauj atklāties savai
godībai izvēlēto liecinieku
priekšā, un Viņa cilvēciskā
miesa, kas ir tāda pati kā citiem
cilvēkiem, tiek tā izgaismota, ka
Viņa seja spīd kā saules gaisma
un drēbes kļūst baltas kā sniegs.
Caur šo pārveidošanos Kristus
vispirms gribēja stiprināt savus

lai tie spētu pieņemt krusta
skandālu.
Kungs tiem atklāja visu savas
apslēptās cieņas lielumu, lai
nepieļautu, ka Viņa nokāpšana
paša gribētajās ciešanās
iedragātu mācekļu ticību.
Viņš tos uzveda kalnā un
parādīja tiem savu karaļa varu
pirms doties ciešanās, parādīja
savu varu pirms mirt, savu
godību pirms tikt apvainotam un
savu godu pirms paciest
apkaunojumu. Tā lai tad, kad To
vedīs, lai sistu krustā, apustuļi
saprastu, ka tas nenotiek vājuma
dēļ, bet gan Viņam piekrītot.
Sagatavoja priesteris Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 25. februārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape !
Šodien, 25. februārī plkst. 12. 00 mūsu draudzē sv. Mise
ģimenēm! Pēc tam sadraudzības laiks Māras zālē!
Šodien, 25. februārī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes
nodarbība pieaugušajiem. Tēma : Baušļi. Vada Evija Anastasija.
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē
lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
25. februārī plkst. 15. 00 mūsu draudzē Alfa kurss! (Māras
zāle). Tēma: ‘Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību.’
Katru piektdienu, Gavēņa laikā, mūsu draudzē Krustaceļš.
Sākums 17. 45.
Trešdienās plkst. 18. 30 Rūgtās asaras lūgšana!

www.magdalenasdraudze.lv 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.
Rekolekcijas—DIEVA ŽĒLSIRDĪBA NEBEIDZ PĀRSTEIGT!

Rekolekcijas vadīs māsa Emanuēla un viņas asistente Gabija no
Medžugorjes. No 9. – 11. martam sv. Terēzes draudzes namā O.
Vācieša ielā 6. Sākums: piektdien, 9. martā, pl. 10.00 Piektdien pl.
17.30 Sv. Mise, Sestdien sākums 9.00 ar Sv. Misi. Noslēgums:
svētdien, 11. martā pēc Sv. Mises (tās sākums 11.00) tikšanās
draudzē. Dalības maksa 20 eiro. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās,
tālr. 29455267 (Ilze). Papildus info: www.dzivibasstraumes.lv
3. martā RKĢ rīko atvērto durvju dienas. Laikā no pulksten 10
līdz 15 skolā norisināsies daudzas interaktīvas darbnīcas, kurās
būs iespēja piedalīties gan bērniem, gan pieaugušajiem.
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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, 26.februārī plkst. 11:00 Dienas centra
sakopšanas talka. Pēc talkas sadraudzība pie tējas tases.
Otrdien, 27. februārī plkst. 13:00 Senioru klubiņā viesos
Dienas centrs "Ābeļzieds".
Martā uzsākam Brīvprātīgo kustības Latvijas Onkoloģijas
(LOC) 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.
LOC Brivprātīgo apmācību grafiks
02.03.2018, 18.00-20.00, Klostera iela 5, centrā Svētās
Ģimenes Māja. 18.00 LOC Kapelāne Inese Lūse „Kā
sarunāties ar smagi slimu pacientu?” 19.00 Supervīzore
Anita Kampe „Supervīzijas nozīme brīvprātīgo
atbalstam”.
05.3.2018, 15.00-18.00, LOC, Hipokrāta iela 4, Mazajā
zālē. 15.00 „Infekcijas slimības un drošības pasākumi”,
16.00 dr. Signe Plāte „Kas ir vēzis?”, 17.00 Irīna Rutkovska
”Darba aizsardzība un ugunsdrošība”. Pēc tam
iepazīšanās ar LOC nodaļām.
Sv. Marijas no Nacaretes Kristīgās dzīves un
evaņģelizācijas skolas sesija 02.—04. 03. Rīgā Katoļu ielā
14. Pieteikties evangelizacijasskola@gmail.com vai

