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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


 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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Dārgā draudze, darīsim par
savu šo bagāta jaunekļa uzdoto
jautājumu Jēzum: „Labais
Mācītāj, kas man jādara, lai es
iemantotu mūžīgo dzīvi?”
Svarīgs, fundamentāls
jautājums, kas apliecina ilgas
pēc labākas, pilnvērtīgākas
dzīves.
Šodien Dieva Vārds mums
atgādina, ka pilnvērtīgs dzīves
pamats ir sevis dāvāšana. Tās
izpausmes formas var būt
dažādas. Tādā veidā mūsu dzīve
varbūt nekļūst vieglāka, taču līdz
ar sevis atdevi Dievam un
tuvākajam, padarām to skaistu
un laimīgu.
Jāatsakās no labām lietām, lai
iegūtu vislabākās.
Kas gan var būt labāks un
pārāks par mūžīgo dzīvību? No
kā jāatsakās, lai to iegūtu?
Jēzus, aicinot bagāto jaunekli
tiekties augstāk par savu vēlmju
apmierināšanu un personīgo
plānu īstenošanu, saka viņam:
"Nāc un seko man!" Kristīgais
aicinājums aizsākas Kunga

mīlestības piedāvājumā un var
īstenoties tikai mīlestības pilnā
atbildē. Jēzus aicina mācekļus
pilnībā veltīt savu dzīvi, bez
aprēķina un cilvēciskiem
apsvērumiem, pilnīgi paļaujoties
uz Dievu. Šo prasīgo aicinājumu
uzklausa svētie, kuri pazemīgā
paklausībā seko Krustā sistajam
un augšāmceltajam Kristum.
Viņu pilnība, ticības loģikā, kas
cilvēciski ņemot nav saprotama,
nozīmē vairs nelikt sevi centrā,
bet izvēlēties iet pret straumi,
dzīvojot saskaņā ar Evaņģēliju!
Pr. AK
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Draudzes informācija

Novembra mēnesī iesāksies 30 dienu aizlūgumi, rīta
sv. Mises par draudzes mirušajiem. Sīkāka informācija pie
draudzes dežurantēm!
Šodien pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas agapes
tikšanās Liepas zālē. Aicināti visi!
Šodien 14. oktobrī plkst. 13. 30 uzsākam katehēzi
pieaugušajiem! Tikšanās vieta Sv. Ģimenes Māja!
Šodien, 14. oktobrī plkst. 15. 00 mūsu draudzē
iesākam ALFA nodarbību kursu. Visi mīļi aicināti! Lūgums
informēt citus, ņemt dalību un līdzdarboties!
15. oktobrī plkst. 18. 00 mūsu draudzē Tezē lūgšana!
Esiet sirsnīgi gaidīti!

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv

28. oktobrī plkst. 11. 30. Vecumnieku novada koris
“Via Stella” muzicēs mūsu draudzē. Vadītāja Liene Batņa,
diriģente Justīne Paupere, koklētāju ansamblis “Raksti”,
zvanu ansamblis, ērģelniece Digna Markule.
PĀVESTS Francisks mudina oktobra mēnesī
Rožukroņa lūgšanu noslēgt ar lūgšanu “Tavā patvērumā”
un erceņģeļa Miķeļa piesaukšanu, kas palīdz cīņā ar ļauno.
“Svētais Erceņģeli Miķeli, palīdzi mums cīņā, esi mūsu
aizsargs pret sātana ļaunumu un viltībām.

Debesu karapulka vadoni, ar dievišķo spēku iedzen ellē
sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai
samaitātu dvēseles. Āmen.” (Pāvests Leons XIII)
“Evaņģēliji Mariju prezentē kā sievieti, kura daudz nerunā,
nesaka lielas uzrunas un nespēlē galveno lomu, bet kura ar
savu skatienu uzmanīgi seko līdzi Jēzus dzīvei un misijai.
Marija stāvēja pie pirmās kristīgās kopienas šūpuļa un
kļuva par māti lielam daudzumam cilvēku. Viņa ir bijusi
tuva dažādās viņu situācijās, lai sētu cerību’’’. Pāvests
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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, 16. oktobrī plkst. 13:00 Senioru klubiņā filma,
tikšanās, sadraudzība.
Trešdienās, plkst. 18.00 -20.00 Pašpalīdzības grupa
onkoloģijas pacientiem. Vada psiholoģe Saiva Luste.
Iepriekš pieteikties pa tālr. 29607792.
Novembra sākumā uzsākam Brīvprātīgo kustības Latvijas
Onkoloģijas (LOC) centra pacientu atbalstam jaunās
grupas apmācības. Aicinām kļūt par brīvprātīgo, aizpildot
anketu http://svgimenesmaja.lv/pieteiksanas-vezapacientu-atbalsta-projektam un nosūtot to uz e-pastu:
gimenesmaja@gmail.com. Projekta koordinatore Saiva:
29607792.
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.

