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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 Buzievičs, 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.
"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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Ko nozīme sekot Jēzum? Šodien
šādu jautājumu mums uzstāda
pāvests Francisks. Viņš saka:
Runāt par Kristum sekošanu
nozīmē vienlaicīgi rast atbildi arī
uz jautājumu par to, kas ir
patiesā brīvība un kā to
iemantot.
Jautājums ir sevišķi aktuāls
mūsdienās – laikā, kad pasaulīgā
mentalitāte ir pārņēmusi arī tos,
kuri sevi uzskata par kārtīgiem
kristiešiem.
Šodienas Evaņģēlijā Jēzus
mācekļiem jautā: „Par ko cilvēki
mani uzskata?” Mācekļi,
atbildot Viņam, pasaka, ko ir
dzirdējuši no ļaudīm: „Vieni par
Jāni Kristītāju, citi par Eliju, citi
par vienu no praviešiem”.
Ļaudīm patika Jēzus. Tie atzina,
ka Viņš ir viens no Dieva
sūtītajiem, bet neredzēja, ka
Viņš ir Mesija. Tad Jēzus uzlūko
apustuļus un jautā viņiem: „Bet
par ko jūs mani uzskatāt?”.
Lūk, svarīgākais jautājums, ar
kādu Jēzus tiešā veidā griežas

pie saviem sekotājiem, lai
pārbaudītu viņu ticību.
Pēteris visu vārdā apliecina: „Tu
esi Kristus”.
Sekot Jēzum nozīmē ņemt savu
krustu. Sekot Jēzum nozīmē
pavadīt Viņu Viņa ceļā.
Tas nav panākumu un ērtību
ceļš. Tas nav pārejošas godības
ceļš. Tas ir ceļš, kas ved uz
patiesu brīvību. Jēzus aicina, lai
mēs „pazaudējam” savu dzīvību
Viņa un Evaņģēlija dēļ, lai
saņemtu to atpakaļ atjaunotu un
pilnībā īstenotu. Mēs varam būt
droši, ka šis ceļš beigās ved uz
augšāmcelšanos, uz pilnīgu un
piepildītu dzīvi kopā ar Dievu.
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Draudzes informācija
Šodien pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās Liepas zālē. Aicināti visi!

17.septembrī pēc sv. Mises plkst.19.00 Sv. Hildegardes
dziedājumi. Vokālā grupa PUTNI, vadītāja Antra Dreģe,
ērģeles Jānis Pelše. Visi mīļi aicināti!
22.septembrī Draudzes talka! Sākums no plkst. 9.00,
pusdienas 13.00 pēc tam darbu turpinājums.
22.septembrī pēc sv. Mises plkst. 19.00 mūsu draudzē
Zviedru kora garīgās mūzikas koncerts.
23.septembrī plkst. 15.00 sv. Miķeļa kapos kapusvētki
(sv. Mise, lūgšanas par mirušajiem, kapu pasvētīšana).
22.septembrī pāvests Francisks tiekas ar Baltijas
jauniešiem! Jauniešiem no Latvijas ir iespēja turp doties ar
organizētu autobusu. Galvenā informācija: Izbraukšana
plkst. 06:30 no Vecrīgas, atgriešanās Rīgā ap pusnakti;
dalības maksa ir 22eur. (pieteikšanās 20218214)
Līdz pāvesta Franciska vizītei Latvijā ir palikusi viena
nedēļa! Mūsu bīskapi atkārtoti lūdz viesiem (kuriem tas ir
iespējams) ņemt dalību sv. Misē kuru pāvests Francisks 24.
septembrī plkst. 16.30 svinēs Aglonas sakrālajā laukumā.
Visi, arī nereģistrējušies cilvēki var droši braukt uz Aglonu
– Latvijas bīskapi ir apliecinājuši, ka uz Svēto Misi Aglonas
bazilikas sakrālajā laukumā tiks visi, kas vēlas.
No mūsu draudzes ir iespējams doties uz Aglonu ar
autobusu, sīkāka informācija pie draudzes dežurantes.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Mūsu baznīcā 28.10, pl.11:30. Vecumnieku novada
koris “Via Stella” mākslinieciskā vadītāja Liene Batņa,
diriģente Justīne Paupere, koklētāju ansamblis “Raksti”,
zvanu ansamblis, ērģelniece Digna Markule.
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

www.svgimenesmaja.lv

Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Ingūna Barinova; kontaktinformācija: tālr. 20000466.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Pirmdienās, 13.00-15.00 – Galda spēļu pēcpusdiena
‘’Prātula’’. Pavadīsim laiku kopā - ar spēlēm un tēju!
(Galda spēles ir brīnišķīgs veids kā lietderīgi un
interesanti pavadīt brīvo laiku un būt starp līdzīgi
domājošiem un aizrautīgiem cilvēkiem.)
18. septembris 13.00 Lekcija ‘’Kā ilgāk saglabāt skaidru
galvu jeb demences riska samazināšanas ieteikumi.’’
Tikšanās ar klīnisko psiholoģi Inese Lietavieti.
Pirmdien, 17. septembrī 11.00 - Dienas centra sakopšanas
ikmēneša talka. Pēc talkas sadraudzība pie tējas tases.
No 26.09.2018. - 21.11.2018. trešdienās plkst. 18.00 - 20.00.
Auglības atpazīšanas kursi ģimenēm. Pieteikties, rakstot
uz e-pastu: info@augliba.lv
Otrdienās, plkst. 10.00-12.00 Solo dziedāšanas nodarbība.
Vada solo dziedāšanas pasniedzēja Māra Krauja Reine
(iepriekš pierakstoties pa tālr.26402390)
Piektdien, 28.septembrī
plkst. 12.30 Vingrošana
māmiņām un mazuļiem, (pierakstoties, pa tālr. 29247313).
Aicinām iesaistīties valodu nodarbību vadīšanā (angļu,
vācu, krievu, poļu, itāļu u.c.). Pieteikties pie sociālā
darbinieka!

