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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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Pāvests Francisks sava
svētceļojuma laikā
mums
sacīja :
Neļaujiet pasaulei pārliecināt
sevi, ka ir labāk dzīves ceļu iet
vienam pašam.
Nepakļaujieties kārdinājumam
koncentrēties uz sevi, nekļūstiet
patmīlīgi vai virspusēji ciešanu,
grūtību vai pārejošu panākumu
priekšā.
Kārtējo reizi apliecināsim, ka
“tas, kas notiek ar otru, notiek
arī ar mani”, dosimies pret
individuālisma straumi, kas mūs
izolē, kas padara mūs
egocentriskus un iedomīgus –
tādus, kuriem rūp vienīgi tas, kā
mēs izskatāmies citu acīs un
sava labklājība.
Tiecieties uz svētumu, balstoties
uz komūniju ar citiem un
pievēršot uzmanību viņu
vajadzībām. Pamanot citu
cilvēku vājumu, mēs atrodam
savu īsto vietu reālajā dzīvē, tas
novērš mūsu koncentrēšanos
tikai uz savām brūcēm.
Jēzus mudina mūs atvērties,
riskēt sastapties ar citiem “ar

seju pret seju”. Tas tiesa, ka
ticība Jēzum bieži liek spert
ticības soli it kā tukšumā, un tas
vieš bailes. Taču esiet drosmīgi!
Sekošana Jēzum ir aizraujošs
piedzīvojums, kas piepilda mūsu
dzīvi ar jēgu, ļauj mums justies
kā kopienas daļai, kas mūs
stiprina un iesaista kalpošanā.
Dārgie jaunieši, ir vērts sekot
Kristum, tāpēc nebaidīsimies
piedalīties revolūcijā, uz kuru
Viņš mūs aicina – uz iejūtīguma
revolūciju. Pāvests Francisks
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Draudzes informācija
Šodien ar pateicību pieminam mūsu draudzes
aizbildni sv. Terēzi no Bērna Jēzus (Baznīcas mācītāju,
priesteru aizbildni un ‘garīgā ceļā’ skolotāju!) Pēc sv.
Mises būs procesija sv. Terēzes godam!
Sirsnīgs paldies visiem kuri līdzdarbojas Svētā
Tēva Franciska uzņemšanā Sv. Ģimenes Mājā un mūsu
draudzē! Sv. Ģimenes Mājā ir apskatāmas vairākas
izstādes!
Šodien pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās Liepas zālē. Aicināti visi!
Šodien, 30. septembrī plkst. 12. 00 mūsu draudzē
Ģimeņu Sv. Mise. Pēc sv. Mises Dievmātes komandu
tikšanās! Mīļi aicināti visi!

www.magdalenasdraudze.lv
www.magdalenasbaznica.lv

6. oktobrī plkst. 12. 00 Tautas Rožukroņa kustības
dievkalpojums. Sv. Mise, Rožukronis, sadraudzības agape,
aicināti visi!

7. oktobrī mūsu draudzē ALFA kurss! Sākums
plkst. 15. 00 Māras zālē. Mīļi aicināti visi interesenti!
Lūgums informēt citus, ņemt dalību un līdzdarboties!

12. oktobrī plkst. 20. 00 (pēc sv. Mises) sadraudzības
koncerts CELEBRANDO JUNTOS. Koris Fortius un
Amicorum musicae (Spānija). Programmā: Spāņu
renesanses un latviešu komponistu mūzika! Visi mīļi
aicināti!
28.10, pl.11:30. Vecumnieku novada koris “Via Stella”
vadītāja Liene Batņa, diriģente Justīne Paupere, koklētāju
ansamblis “Raksti”, zvanu ansamblis, ērģelniece Digna
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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.)
Otrdien, 2. oktobrī plkst. 13:00 Senioru klubiņā
viesos Kardināls Jānis Pujats.
Otrdienās 10.00-12.00 - Solo dziedāšanas nodarbības. Vada
akadēmiskās mūzikas dziedātāja un solo dziedāšanas
pasniedzēja Māra Krauja Reine (sīkāka informācija un
iepriekšēja pierakstīšanās pa tālr. 24984529)
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.
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. Tās ir vēl 8 reizes, kur
lektori ir gan Simptotermālās metodes skolotāji, vecmāte,
ginekologs, ģimenes ārsts, psihologs. ( kompetenti
speciālisti) , kur tiek apmācīta Simptotermālā metode.
Sīkāk var lasīt augliba.lv sadaļā kursi.

