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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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2018. gada 4. novembrī Nr. 44 (358)

Dārgā draudze, lai
saprastu kristīgo ticību,
reizēm ir jāaizver grāmatas un
jāatgādina sev vienīgais vārds,
kas sevī ietver visu: mīlēt.
Katrā sirdī ir izsalkums,
ko tik grūti sātināt: vajadzība
mīlēt un būt mīlētam.
Pilnīgi
izdzīvot
kristietību nozīmē līdz galam
ļauties šīm ilgām, kas ir daudz
vairāk nekā tikai cilvēciskas.
Pats Dievs, spēcīgais un
visuaugstais, meklē cilvēka
mīlestību. Radības lielums tā
tiek pacelts līdz Radītāja
augstumiem. Tas ir ceļš uz
laimi.
Mīlēt Dievu un mīlēt tuvāko.
Kā sevi pašu.
Nepieciešamā
pazemība nenozīmē sevis
nicināšanu. Mīlēt sevi, skaidri,
gaiši, bieži ir pirmais solis uz
atgriešanos. Tas nozīmē atzīt
sevī Dieva dāvanas un Viņa
mīlestību. Sevis nemīlēšana

traucē izaugsmei ("es ne uz
ko neesmu spējīgs!") un dara
gandrīz neiespējamu tuvākā
mīlestību. Šī drāma raksturīga
daudziem.
Mīlēt savu tuvāko ir kā
no jauna rakstīt Evaņģēlija
lappuses, no jauna grebt
akmenī Likumu un praviešus,
lai ikkatrs varētu lasīt un
personīgi saprast, ko nozīmē
būt kristietim.
Un tas, kurš mīl, ir tuvu
Dieva valstībai.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 4. novembrī Baznīcā tiek atzīmēta Bāreņu
svētdiena. Sirsnīgi sveicam mūsu vidū bērnus un atbildīgos
no bērnu namiem ‘Ziemeļi’, ‘Vita’, ‘Pārdaugava’ un ‘Krīzes
centra’! Pēc dievkalpojums tikšanās Māras zālē! Visi mīļi
aicināti! Mūsu draudzē plkst. 10.00 sv. Mises laikā būs
Latvijas TV tiešraide.

Novembra mēnesī visi rīta dievkalpojumi (30.
dienas) ir veltīti mirušo piemiņai. Aicinām neaizmirst

savus piederīgos, kuri jau iegājuši mūžīgajā dzīvē.
Aizlūgumus var pieteikt pie draudzes dežurantēm vai
priesteriem.
Pēc sv.Mises plkst. 10.00 Magdalēnas agapes tikšanās
Liepas zālē. Aicināti visi!
Šodien, 4. novembrī plkst. 14. 00 Dievmātes komandu
dalībnieku pirmā tikšanās Liepas zāles virtuvē. Aicināti visi
interesenti!
Šodien, 4. novembrī plkst. 15. 00 mūsu draudzē ALFA
kursa ceturtā nodarbība. Tēma: Kādēļ un kā man būtu
jālasa Bībele.
5. novembrī plkst. 18. 00 mūsu draudzē Tezē lūgšana!
10. novembrī Caritas brīvprātīgo tikšanās sv. Mise
plkst. 10. 00, jauno telpu iesvētīšana, sadraudzības laiks!
10.novembrī plkst. 20.00 jauktā kora Medera svētku
koncerts, mākslinieciskā vadītāja Gunta Vāvere un
diriģente Ilze Grēvele. Mīļi aicināti visi!
17. novembrī plkst. 19. 00 Sv. Ģimenes Mājā
JAUNIEŠU ALFAS pirmā tikšanās!
Pieteikties pie Brigitas 20218214

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
Mūsu draudzes dievkalpojumi ir tiešraidē
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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!
Semināri 5., 12., un 26.novembrī plkst. 17.00-21.00
Brīvprātīgo apmācība darbam ar bērniem ar invaliditāti
mājās. (Organizē ‘’Caritas’’)
Pirmddien, 12. un 26. 11. plkst. 11.00-14.00, Ikonogrāfijas kursi
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 1.st.zālē (iepriekš
pieteikties pa tālr. 28315717, Ņina)
Otrdien, 6. novembrī plkst. 13.00, Senioru klubiņā dzejas un
mūzikas pasākums ‘’Rudens skices’’. Viesos dzejniece Indra
Marija Doļģe. Muzicē ansamblis ‘’Kerigma’’.
Trešdienās, plkst. 16.00-18.00 Vācu valoda. Vada fonda
Bonifatiuswerk jaunais praktikants no Vācijas Markuss
Tillmann.
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. 11 Sv. Ģimenes Mājā plkst. 17.30. Pieteikties, e-pasts
info@caritas.lv
12.novembī 17.30-19.30 (turpmāk 1x mēnesī) - ‘’Sarunu vakars
sērojošiem’’. Pievienoties sarunu vakarā un dalīties pieredzē,
palīdzot sev un līdzīgajiem, aicināts ikviens, kurš piedzīvojis
zaudējumu. Sarunu vakaru vadīs Vita Šteina, kura zina, ko
nozīmē sērot jau 2,5 gadus. Nespējot rast atbalstu Latvijā,
radusi to ASV un Lielbritānijā. Lūgums savu dalību pieteikt
iepriekš pa tālr. 29332250 (Vita).

