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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
Priesteris : Saimons, tālr. : 28964598





¯
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece)

&
Draudzē darbojas Labā Gana katehēzes grupas bērniem 3-6g., vada Ieva (22190288). Katehēze pieaugušajiem svētdienās plkst. 13. 30 SĢM.
"Kalnā"
“Kalnā” ir kustība ar iniciatīvu, kurā ir aicināts piedalīties ikviens, kurš vēlas
atklāt dziļas un stabilas vērtības, uz kurām būvēt savu ikdienu un izvēles, iegūt
jaunus draugus un domubiedrus, uzzināt ko jaunu, kā arī kvalitatīvi pavadīt laiku draudzīgā vidē. Tā ir domāta jauniešiem-personībām 25+. Reizi mēnesī tiek
rīkoti ekumēniski, intelektuāli, sadraudzību veicinoši, izglītojoši, radoši un arī
izklaidējoši pasākumi. Vairāk informācijas mūsu mājas lapā www.kalna.lv un
Facebook kontā https://www.facebook.com/kalnaaa/ Kontakti: e-pasts kustiba.kalna@gmail.com
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 30. decembrī Nr. 52 (366)

Dārgā draudze,
šodien svinam svētās Ģimenes
svētkus. Evaņģēlists Lūkass
stāsta, ka svētā Ģimene katru
gadu gāja no Nācaretes uz Jeruzalemi, lai piedalītos Pashas
svētkos.
Tātad viņi lūdzās ne tikai
vienatnē savā ģimenē, bet arī
kopā ar citiem saviem ticības
brāļiem.
Kad Jēzus bija 12 gadus vecs,
šāda svētceļojuma laikā, Viņš
atdalījās no saviem vecākiem
un pārējiem grupas biedriem.
Tieši šī notikuma sakarā,
Evaņģēlijā parādās pirmie Jēzus vārdi: „Kāpēc jūs mani
meklējāt? Vai jūs nezinājāt, ka
man jādarbojas sava Tēva lietās?" (Lk 2, 49). Šī rīcība un
atbilde nenozīmē nepaklausību, bet atklāj, kurš ir Viņa īstais tēvs. Tieši „Tēvs" ir atslēgas vārds, lai saprastu Dieva
Dēla noslēpumu un arī mūsu
kā kristiešu aicinājumu būt

par Dieva bērniem. Tā kā mēs
esam debesu Tēva bērni, tad
esam aicināti uz lūgšanu, uz
ciešām draudzības attiecībām
ar Dievu. Vēlāk Jēzus mācīs
saviem mācekļiem, lai lūdzoties viņi sacītu „Tēvs..."
Mācīsimies ar visu savu sirdi
un eksistenci vērsties pie Dieva ar šo vārdu „Tēvs"! Tieši
tad mēs būsim patiesi „dēli
Dēlā", īsti kristieši", Dieva
bērni, Viņa ģimene! Pr. AK.
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam svētās Ģimenes svētkos!
Lai sv. Ģimene ir mūsu prieka un cerības avots!
Šodien, 30. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00
Magdalēnas agapes tikšanās Liepas zālē.

Ziemassvētku dievkalpojumu kārtība mūsu draudzē
30.12. Svētās Ģimenes svētki
8.00, 10.00, 12.00 (ģimenēm), 14.00 (angļu val.), 18.00

15. 00 Sv. Mise sv. Pētera baznīcā

31.12. Vecgada vakars
8.00, 19.00 (nomoda un lūgšanu nakts baznīca)
01.01. Vissvētākās Jaunavas Marijas svētki
8.00, 10.00, 11. 30 (angļu val.) 18.00

Sv. Pētera baznīcā 16. 00 koncerts (Kaspars Zemītis, ģitāra)

17.00 Tezē lūgšana
05.01. sv. Mises
7.30, 12.00 (Tautas rožukroņa kustība) un 19.00
06.01. Kunga parādīšanās svētki (Zvaigznes diena)
8.00, 10.00, 14.00 (angļu val.), 18.00
1. janvāris Vissv. Jaunavas Marijas—Dieva Mātes svētki!
Sirsnīgi aicinām uz TEZĒ lūgšanu sv. PĒTERA baznīcā plkst.
16. 00 (koncerts), lūgšana plkst. 17. 00 pēc tam sadraudzība!

KATEHĒZE PIEAUGUŠAJIEM (svētdienās plkst. 13. 30
Sv. Ģimenes Mājā) atsāksies 13. janvārī!
5. janvārī Klostera ielā 4, plkst. 17. 00 Jauniešu Alfa
(14-25. gadi). Pieteikšanās pie Brigitas 20218214.
12 nedēļu programma „Dzimtas un ģimenes dziedināšana,” sāksies pirmdien, 7. janvārī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4. Programmā slavēšana, lekcija un aizlūgšana
mazajās grupās. Attiecību risināšana starp ģimenes locekļiem. Pieteikties pa tel. 29455267 (Ilze) vai rakstot uz
e-pastu lwlatvia@gmail.com

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
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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!
Otrdien, 8. janvārī, plkst. 13.00 Senioru klubiņā sarunas
par svētajiem. Tikšanās ar garīdznieku.
Trešdienās, 23. un 30. janvārī dejas meditācija plkst. 17.30
un kontemplācija plkst. 20.00. Vada m. Diāna.
Ceturtdien, 10. janvārī plkst. 11.00 muzeja apmeklējums.
Pieteikties pie sociālā darbinieka.
Piektdien, 4. janvārī plkst. 10.30 -11.15 Vingrošanas nodarbība. (Vada Rīgas 1. slimnīcas fizioterapeite Elizabete
Lieldidža-Kolbina).
4.janvārī 12.30 tematiska nodarbība māmiņām un mazuļiem "Ēteriskās eļļas mazuļa un māmiņas veselībai un
labsajūtai".
Trešdien, 16.janvārī 17.00 - lekcija ‘’Ceļš pie sevis jeb
mans personiskais stils’’. Lekciju vadīs grāmatas ‘Mazliet
modes un svaiga gaisa’ autore, māksliniece, stiliste Nora
Skara.
Skatīt: www.svgimenesmaja.lv

Izlīgšanas sakraments (Grēksūdzē) angļu valodā mūsu
dievnamā ir iespējama sestdienās no plkst. 18. 00 līdz
19. 00 un svētdienās no plkst. 13. 00 līdz 14. 00
(pr. Saimons 28964598). Iespējams pieteikties uz sakramenta saņemšanu individuāli.

