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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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2018. gada 23. septembrī Nr. 38 (352)

Dārgā draudze,
ir iesākusies pāvesta Franciska
vizīte Baltijas valstīs.
24. septembrī svētais Tēvs būs
mūsu zemē, mūsu tautas vidū!
Pāvests kā svētā Pētera pēctecis,
Romas bīskaps un katoliskās
Baznīcas gans nāk, lai
atgādinātu, ka neesam vieni savā
ticībā, bet piederam pie visas
pasaules kristiešu ģimenes.
Viņš dodas uz Latviju, lai satiktu
ikvienu no mums, lai stiprinātu
ticībā un iedrošinātu mīlestībā.
Viņš nāk, lai svētītu mūsu zemi,
atbalstītu mūsu misionāro
apņemšanos nest Evaņģēlija
prieku un uzticīgi sekot
Kristum! Pāvests Francisks –
lēnprātīgs un spēcīgs Kristus
liecinieks, liels kristiešu un labas
gribas cilvēku audzinātājs –
ieradīsies mūsu valstī, lai
uzrunātu mūsu sirdis.
Pāvesta svētceļojums palīdz
labāk izprast šodienas
evaņģēliju.
Jēzum ir īpašas attiecības ar
bērniem, - viņš pats bija bērns,

viņš mudina mācīties no
bērniem...
Sv. Rakstos ir teikts, ka Dievs
sargā bērnus. Cilvēks, kas ir kā
bērns ir īpaši tuvs Dievam, jo
redz Dieva labestību un
l a b s i r d ī b u , ž ē la st ī b u u n
svētumu!
Vājumā slēpjas bērna spēks,
nezināšanā – spēja būt
patiesiem, būdami nabadzīgi,
viņi ir bagāti, būdami mazi, viņi
ir lieli.
Ne lielums, ne zināšanas, ne
spēks nav viņu pašu, bet viņi
mums atgādina par Dievu!
Ar Dieva bērnu paļāvību
dosimies pretī pāvestam
Franciskam.
Sagatavoja priesteris Andris.
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Draudzes informācija
Šodien pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās Liepas zālē. Aicināti visi!

Sirsnīgs paldies visiem,
kuri ņēma dalību draudzes talkā!
Šodien, 23. septembrī plkst. 15. 00 sv. Miķeļa kapos
kapusvētki (sv. Mise, lūgšanas par mirušajiem, kapu
pasvētīšana).
30. septembrī plkst. 12. 00 mūsu draudzē Ģimeņu Sv.
Mise. Pēc sv. Mises Dievmātes komandu tikšanās! Mīļi
aicināti visi!
Baznīca iedrošina apmeklēt visas tās tikšanās vietas,
kur Svētais Tēvs Francisks satiks, svētīs un publiski
uzrunās latviešu tautu (Prezidenta pils, Doma laukums,
Brīvības piemineklis).
Pāvests Francisks 24. septembrī plkst. 16.30 svinēs sv. Misi
Aglonas sakrālajā laukumā. Visi, arī nereģistrējušies cilvēki
var droši braukt uz Aglonu!
No mūsu draudzes 24. 09. uz Aglonu dosies divi autobusi.
Tikšanās un izbraukšanas vieta—Zinātņu akadēmijas ēka!
Autobusu numuri HJ 2680 un GR 720! Sīkāka informācija
pie draudzes dežurantes.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
29. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura
ielā 9) plkst. 12. 00-17. 00 sākās Samuela kurss. Samuēla
grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties
Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu savā dzīvē.
(Skat. Mājas lapā www.katolis.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.)
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
Otrdien, plkst. 13.00 Senioru klubiņā Pāvesta Franciska
vizītei Latvijā veltīts pasākums (ar ansambļa ‘’Kerigma’’
piedalīšanos).
Trešdienās, plkst. 16.00-18.00 Vācu valoda. Vada
pasniedzēja no Vācijas - Ariana.
Trešdienās, plkst. 18.00 -20.00 Pašpalīdzības grupa
onkoloģijas pacientiem. Vada psiholoģe Saiva Luste.
Iepriekš pieteikties pa tālr. 29607792.
Piektdien, 28.septembrī plkst. 18.00 Onkoloģijas pacientu
brīvprātīgo kustības ikmēneša tikšanās.
Piektdien, 28.septembrī
plkst. 12.30 Vingrošana
māmiņām un mazuļiem, (pierakstoties, pa tālr. 29247313).

