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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,
šodien pateicamies Debesu
Tēvam par Latvijas Valsts
proklamēšanas 100 gadadienu
un lūdzam Dieva svētību
mūsu zemei Latvijai!
Katoliskās Baznīcas katehismā
lasām: „Lai cilvēki ar godbijību,
mīlestību un pateicību izturas
pret vecvecākiem un senčiem.
Tas skar arī pilsoņu pienākumus
pret savu tēvzemi.” (KBK 2199)
”Mīlestība pret tēvzemi un
kalpošana tai ir pateicības un
mīlestības pienākums.” (KBK
2239) Tēvzemes mīlestība
nozīmē mīlēt tās vēsturi,
tradīcijas, valodu un tās dabīgo
tēlu. Svētais pāvests Jānis Pāvils
II uzskata, ka ģimene, tēvija,
nācija ir neaizstājamas
pamatvērtības, ko nedrīkstētu
apdraudēt kosmopolītisms
(vienaldzīga izturēšanās pret
dzimteni). Tieši ar ticības
dāvanu un žēlastību mēs varam
novērtēt un labāk apzināties
tēvzemes mīlestības aicinājumu
un uzdevumu. Pāvests Francisks

saka, ticību nedrīkst ieslēgt
vēstures arhīvos, jo tad tā
zaudētu savu spēku un
skaistumu. Ticība nepieder tikai
pagātnei. Tā rodas aizvien no
jauna, pateicoties dzīvajai
saskarsmei ar Jēzu un Viņa
žēlsirdības pieredzei, kas
izgaismo visas mūsu dzīves
situācijas.
Mēs pateicamies Tev, Kungs,
par to, ka Latvija bauda īpašu
Tavas Mātes Jaunavas Marijas
aizbildniecību. Dieva Māte,
aizlūdz par Māras zemi Latviju,
lai tajā nostiprinās paklausība
Dieva likumiem! Lai Dievs svētī
mūsu zemi ar pārticību un ved
visus Latvijas cilvēkus pie savas
ticības, cerības un mīlestības.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs! Pr. AK
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam skaistajā jubilejā un
vēlam Dieva svētību, mieru, prieku un mīlestību!
Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 visi ir aicināti uz
sadraudzības un pateicības agapi!
Novembra mēnesī visi rīta dievkalpojumi (30.
dienas) ir veltīti mirušo piemiņai. Aicinām neaizmirst

savus piederīgos, kuri jau iegājuši mūžīgajā dzīvē.
Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas agapes
tikšanās Liepas zālē. Aicināti visi!
Šodien, 18. novembrī ALFA kurss un katehēze
pieaugušajiem nenotiek! Nākošā Alfas kursa un katehēzes
nodarbība 25. novembrī. Nedēļas nogale Alfai no 30. 11-2.
12.
19. 11. plkst. 18. 00 mūsu draudzē Tezē lūgšana!
24. novembrī plkst. 17. 00 Liepas zālē JAUNIEŠU
ALFAS komandas tikšanās! Pieteikties pie Brigitas
20218214

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv

18. novembrī plkst. 21. 30 svētku koncerts VAKARA
MELODIJAS FLAUTAI, ērģelniece Jolanta Barinska, Ilze
Urbāne, Jevgēnija Gorbunova, Evija Martinsone. Pēc
koncerta lūgšanas un slavēšanas laiks!
24. novembrī plkst. 18. 00 Tikumiskā līderība. Ceļā uz
cilvēka cieņu un personības pilnību. Sarunu vakars kopā ar
Egilu Purviņu. Sv. Ģimenes Mājā. Sīkāk www.kalna.lv
25. novembrī mūsu draudzē plkst. 12. 00 Sv. Mise
ģimenēm un bērniem, pēc tam sadraudzības laiks!
25. novembrī mūsu draudzē plkst. 19. 30 GABRIELS
FORĒ "REKVIĒMS" Izpilda kamerkoris ‘Versija’.
Kopējais skaņdarba ilgums ~ 35min, ieeja brīva!

Magdalēnas vēstis

2018. gada 18. novembrī Nr. 46 (360)

Dievam viss ir iespējams!

Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
T ā l r u n i s
2 9 4 4 6 4 0 0 .
www.svgimenesmaja.lv

Sociālās

darbinieces Inga Lukašinska
un Ingūna Barinova; kontaktinformācija: tālr. 20000466.
Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!

Otrdien, 20. novembrī plkst. 17:00 - 21:00 Brīvprātīgo
apmācība darbam ar bērniem ar invaliditāti mājās. Lektore
ergoterapeite Agnese Kārkliņa. Ergoterapeita ieteikumi bērnu
ar invaliditāti aprūpē. Tēmas: Klienta fizisko iespējas un
robežas; Dažādi fiziskās saskarsmes veidi (pozicionēšana,
turēšana, vešana u.c.); Aprūpētāja darba drošība; Vides
pieejamība un pielāgotība; Kustību aktivitātes; Palīgierīces
un aprīkojums. Organizē ‘’Caritas Latvija’’.
Otrdien, 20. novembrī plkst.13:00 Senioru klubiņā
‘’Latvijai 100’’ - Latvijas simtgadei veltīts pasākums (Viesos ‘’
4.maija Deklarācijas kluba’’ biedrs, 8.Saeimas deputāts
Pēteris Simsons, ansambļa ‘’Kerigma’’svētku koncerts).
Aicinājums līdz ņemt cienastu svētku galdam.
Piektdien, 23. novembrī plkst. 18:00 Onkoloģijas
pacientu brīvprātīgo kustības ikmēneša tikšanās. Viesos
psihoterapeite Aina Poiša, kura dalīsies profesionālajā
pieredzē un zināšanas ar
brīvprātīgajiem un citiem
interesentiem par tēmu "Kā sarunāties ar smagi slimu
pacientu un kā pasaudzēt sevi no izdegšanas". Laipni aicināts
ikviens interesents.
20. novembrī plkst. 18.00 Rīgas sv. Franciska baznīcā
dievkalpojums priestera Artūra Krištapoviča piemiņai!
Lekciju ciklā "Domāsim kopā Latvijai"- trešdien 21.
novembrī uzstājas Dr. philos. Rihards Kūlis. Temats:
"Globalizācija - 21. gadsimta utopija". Lekcija notiks
"Mazajā ģildē" (Amatu ielā3/5) pl. 18. 30.

