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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 !

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





¯
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece)
U
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
&
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 9. decembrī Nr. 49 (363)

Dārgā draudze, šodien
Dieva Vārds mūs iepazīstina
ar Jāni Kristītāju. Viņš ir tas,
kurš runā par dievišķā Glābēja
tuvumu.
Kas mums jādara, lai sagatavotos Viņa atnākšanai?
Svētais Jānis Kristītājs māca:
“Gandariet, nolīdziniet lepnības kalnus un piepildiet remdenības un mazdūšības ielejas, jo pestīšana ir tuvu!”
Šīs ielejas nav nekas cits
kā bailes, kas augdamas ieved
mūs bezcerībā. Ja uzlūkojam
lielās kļūdas, ko esam pieļāvuši, mūsos iezogas nemiers un
nedrošība, kas mūs nomāc.
Lūk, ielejas, kas ir jāaizpilda
ar uzticību un cerību uz mūsu
Kunga atnākšanu.
Nolīdziniet kalnus un paugurus: kas gan cits ir šie kalni
un pauguri, ja ne iedomība,
lepnība un sevis pārvērtēšana.
Tas ir vislielākais šķērslis
Kunga atnākšanai, jo Viņš pa-

zemina lepnos. Kungs ienāks
mūsu sirds dziļumos un atradīs tur apslēpto lepnību.
Līdziniet ceļus, dariet tos taisnus! Šķiet, Kungs saka: taisnojiet savus tik daudzos divkosīgos nodomus, lai jūsos paliek
tikai vēlēšanās patikt Dievam,
dariet to gandarot! Lai tāds ir
mērķis, uz kuru mēs visi tiektos! Kaut mēs spētu būt līdzsvaroti savā garā un izjūtās!
Tie ir grambu un bedru pilnie
ceļi, kas mums jālīdzina, gaidot Kunga atnākšanu!
Sv. Francisks de Sals
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Draudzes informācija
Šodien, 9. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00
misionāra Jāzepa Bastēna uzruna.
Šodien, 9. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 un Jāzepa
Bastēna uzrunas Magdalēnas agapes tikšanās Liepas zālē.
Šodien 9. decembrī plkst. 14. 00 sv. Mise angļu valodā. Pēc tam Labdarības koncerts (atbalsts Latvijas jauniešu
dienu dalībniekiem Panamā)!
Šodien, 9. decembrī Alfas kursa nodarbība plkst. 15.
00. Tēma : Kāpēc man vajadzīga baznīca? Pr. P. Skudra.
9. decembrī pēc sv. Mises plkst. 18. 00 RTU ansamblis
Jauna Nianse un jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis
"Ziemassvētku Muzikālā Apvienība" aicina uz koncertu—
aizlūgumu par mūziķi Tomu Lipski! Visi mīļi aicināti!
10. decembrī plkst. 18. 00 mūsu draudzē Tezē lūgšana!
Izceļot Adventa gaidīšanas laiku, būsi gaidīts uz īpašu
Adventa vakaru, kas notiks sestdien, 15.decembrī no plkst.
17.00 Vienotības mājā (Upīša pasāžā, Marijas ielā 16 119). Tas būs priecīgs vakars ar Ziemassvētku mūziku, piparkūkām un radošām aktivitātēm. Tāpēc nāc pats un ņem
līdzi draugus, lai kopīgi sagatavotos Ziemassvētkiem.
15. 12. Caritas Adventa rekolekciju diena. Sākums plkst.
10. 00, sv. Mise plkst. 12. 30. Noslēgums plkst. 17. 00!
15. 12. plkst. 20. 00 kora ‘Kamēr’ koncerts mūsu draudzē!
16. decembrī plkst. 10. 00 (pēc sv. Mises) mūsu dievnamā draudzes bērnu un Rīgas Doma kora koncerts
„Gaidot Ziemassvētku brīnumu’’.
16. 12. plkst. 16. 00 mūsu draudzē meiteņu kora
UNDA Ziemassvētku koncerts !

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
Katru svētdienu plkst. 13. 30 (Sv. Ģimenes Mājā)
KATEHĒZE PIEAUGUŠAJIEM.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja
nedēļas plānu!

Dienas centra vadītāja
Inese Švekle. Tālrunis 29446400.

Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Ingūna Barinova; kontaktinformācija: tālr. 20000466.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Skatīt: www.svgimenesmaja.lv

Pirmdien, 10.decembrī plkst. 17.30-19.30 (turpmāk 1x mēnesī) - ‘’Sarunu vakars sērojošiem’’. Tikšanās tēma:
‘’Nāve. Kas notiek pēc tam?’’ Pievienoties sarunu vakarā
un dalīties pieredzē, palīdzot sev un līdzīgajiem, aicināts
ikviens, kurš zaudējis bērnu, dzīvesbiedru, māsu vai brāli,
vecākus, vecvecākus, labāko draugu. Lūgums savu dalību
pieteikt iepriekš pa tālr. 29332250 (Vita).
Otrdien, 11. decembrī plkst. 13.00 Senioru klubiņā
‘’Atkarība -21.gadasimta aktualitāte’’, lektors psihiatrs narkologs Andrejs Ancāns.
Trešdienās, plkst. 13.00 -15.00 un ceturtdienās plkst. 12.0016.00 Psiholoģes Dzintras Bušmanes bezmaksas konsultācijas, iepriekš pierakstoties, tālr. 27024699.
Piektdien, 14.decembrī plkst. 19.00 Onkoloģijas pacientu
brīvprātīgo kustībai veltīts pateicības Dievkalpojums,
plkst.20.00 Ziemassvētku pasākums. Atbalsta Rīgas domes Labklājības departaments.
Trešdienās, 19. decembrī, plkst. 17.30-18.45 Dejas meditācija. 20.00 -20.30 Kontemplācija. Vada m. Diāna.

