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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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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
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Dārgā draudze,
šodienas Evaņģēlija fragments
mūs aicina pārdomāt par
kalpošanas sūtību Baznīcā un
cilvēka dzīvē.
Kristus pats mums ir sniedzis
nevainojamas kalpošanas
piemēru. Viņš apliecina, ka
nav nācis pasaulē, lai Viņam
kāds kalpotu, bet lai pats
kalpotu un atdotu par mums
savu dzīvību (Mt 20, 28).
Katram no mums ir kādi īpaši
talanti, un mums tie
jāizmanto, kalpojot citiem.
Dievs mūs svētī ar talantiem
un spējām, garīgām dāvanām
un prasmēm.
Svētais tēvs Francisks saka: Ja
mēs nemīlam un nekalpojam,
Baznīca nevirzās uz priekšu.
Jēzus, Pēdējo Vakariņu laikā
iedibinot Euharistiju, māca
mūs mīlēt, bet, mazgājot
kājas, Viņš māca mūs kalpot.
Bez tam Viņš atgādina, ka
kalps nav lielāks par Kungu.

Kalpojot pieaug mūsu spēja
mīlēt. Mēs kļūstam brīvi un
svētīti.
Mums ir jāpatur prātā, ka
Jēzus mūs sūta, lai mēs
kalpotu, un ka mēs neesam
lielāki par Viņu. Mums ir
jāapzinās, ka Viņš ir par
mums visiem lielāks, ka mēs
esam kalpi, ka mēs nevaram
izmantot Jēzu. Kungs ir Viņš,
nevis mēs. Tas ir Kunga
testaments. Viņš mazgā kājas
un liek mums kalpot.
Pr. AK
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Draudzes informācija

Novembra mēnesī iesāksies 30 dienu aizlūgumi, rīta
sv. Mises par draudzes mirušajiem. Aicinām neaizmirst
savus piederīgos, kuri jau iegājuši mūžīgajā dzīvē.
Aizlūgumus var pieteikt pie draudzes dežurantēm vai
priesteriem.
Šodien pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas agapes
tikšanās Liepas zālē. Aicināti visi!
Šodien 21.oktobrī plkst. 13.30 katehēze
pieaugušajiem! Tikšanās vieta Sv. Ģimenes Māja! Vada pr.
Andris
Šodien, 21.oktobrī plkst. 15.00 mūsu draudzē ALFA
kursa otrā nodarbība. Tēma: Kāpēc Jēzus cieta un mira pie
krusta? Visi mīļi aicināti! Lūgums informēt citus, ņemt
dalību un līdzdarboties!
22. oktobrī plkst. 18. 00 mūsu draudzē Tezē lūgšana!

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv

Katru svētdienu plkst. 13. 30 (Sv. Ģimenes mājā)
KATEHĒZE PIEAUGUŠAJIEM.
27. oktobrī plkst. 17. 00 Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzē
(O. Vācieša 6) sadraudzību veicinošā iniciatīvā ‘KALNĀ’.
28. oktobrī plkst. 11. 15 mūsu draudzē Vecumnieku
novada koris “Via Stella”. Vadītāja Liene Batņa, diriģente
Justīne Paupere, koklētāju ansamblis “Raksti”, zvanu
ansamblis, ērģelniece Digna Markule.
29. oktobrī plkst. 12. 00 Sv. Mise ģimenēm! Īpaši un
mīļī aicinātas ģimenes un bērni.
29. oktobrī pēcpusdienā Dievmātes komandu pirmā
tikšanās. Sīkāka informācija pie Daiņa un Baibas Stikutiem
t. 29158076.
4. novembrī Bāreņu svētdiena. Mūsu draudzē plkst.
10. 00 sv. Mises laikā būs Latvijas TV tiešraide.
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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!
Otrdien, 23. oktobrī plkst. 13:00 Senioru klubiņā
Rokdarbu meistarklase – Kvilings (gatavosim apsveikumus
Latvijas simtgadei). Vada Inguna Barinova.
Trešdien, 24.10. plkst. 17:00 – 19:00 interaktīvs
seminārs.
Programmā: - nodarbju līdzsvara koncepta skaidrojums
ergoterapeita skatījumā;
- audiologopēda interaktīva saruna par elpošanas tehnikām
un metodēm,
- progresīvās muskuļu relaksācijas metodes teorētiskie un
praktiskie aspekti; - diskusija ar speciālistiem.
Jau vairāk kā gadu uz Latvijas Onkoloģijas centru
(LOC) pie pacientiem dodas brīvprātīgie no "Svētās Ģimenes
Mājas". Brīvprātīgie ir blakus smagajā atveseļošanās posmā,
lai uzklausītu, mierinātu, palasītu grāmatu, izvestu pastaigā.
Uzsākam trešās " Svētās Ģimenes Mājas" brīvprātīgo
kustības apmācību. Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo Latvijas
Onkoloģijas centrā, piesakieties : gimenesmaja@gmail.com.
Projekta koordinatore Saiva: 29607792.
Sadarbībā ar Caritas Latvija aicinām uz apmācību
semināriem, kuros tiks sniegtas pamat zināšanas, lai sniegtu
atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un
nepieciešama papildus palīdzība. Semināri notiks 5., 12., 20.,
26. novembrī Svētās Ģimenes Mājā plkst. 17.30.
Pieteikties, rakstot uz e-pastu info@caritas.lv

