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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 !
Katra mēneša 13. datumā plkst. 12.00
(izņemot svētdien) Sv. Mise par godu
Fatimas Dievmātei.
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Gandarīšanas sakramentu
var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
Grēksūdze 13. 00-14. 00 (angļu val.) un
sestdien 18. 00-19. 00 (angļu val.)
Katehēze pieaugušajiem svētdienās
plkst. 13. 30 SĢM.
Katru svētdienu pēc sv. Mises plkst.
10. 00 Magdalēnas agape Liepas zālē!

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Priesteris: Karols Buzievičs, tālr.: 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl
Priesteris : Saimons Gudime, tālr. : 28964598 saimongudime78@gmail.com
Diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076
e-pasts: diakons.dainis@gmail.com

¯
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece). Kora vadītāja
Ilze Grēvele t. 22040966, bērnu ansambļa vadītāja Agnese Baltmane t.
28725248, ērģelnieces Ilze Fomina t. 25727001, Sarmīte Šēnberga t. 29969446
&
Draudzē darbojas Labā Gana katehēzes grupas. Labā Gana katehēze bērniem
palīdzēs sagatavoties pirmajai Svētajai Komūnijai, gan garīgajai dzīvei.
Nodarbības sāksies 13.01. svētdienās no plkst. 16:00 līdz 17:45. Programma
balstās uz Bībeli, Liturģiju un Svēto Misi, izmantojot montesori apmācības
metodi.
Pieteikties pie katehētes Ilzes Terēzes Gulbes tālr. 29447445
"Kalnā"
“Kalnā” ir kustība jauniešiem-personībām 25+. Reizi mēnesī tiek rīkoti
ekumēniski, intelektuāli, sadraudzību veicinoši pasākumi. Vairāk informācijas
www.kalna.lv un Facebook kontā https://www.facebook.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

Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2019. gada 6. janvārī Nr. 1 (367)

Dārgā draudze,
šodien svinam Kunga
Epifānijas jeb Atklāšanās
svinības!
Tie ir svētki, kuros
jaundzimušais Bērns Jēzus
atklājas visām tautām.
Šo dienu mēdz saukt arī par
Triju ķēniņu, jeb Zvaigznes
dienu, jo, kā lasām šodienas
Evaņģēlija fragmentā, tieši
Gudrie no Austrumu zemēm
bija tie, kuri, sekojot
zvaigznei, atklāja un ieradās
pagodināt jaundzimušo jūdu
Karali.
Viņi devās uz Betlēmi no
tālām zemēm, viņu ceļojums
bija pilns grūtību, tomēr viņi
uzticīgi sekoja debesīs
redzamajai zvaigznei. Tieši
tāpēc arī kristīgajā izpratnē
zvaigzne, īpaši Betlēmes
zvaigzne, ir simbols ticībai,
uzticība sirdsapziņas balsij.
Viņi pasniedza Svētajai
Ģimenei dāvanas, kurām ir

liela simboliska nozīme, jo tās
atklāj, kas patiesībā ir Jēzus.
Šīs dāvanas bija zelts, vīraks
un mirres.
Zelts atklāj Jēzu pasaulei kā
Karali, vīraks ir dievišķības
pagodinājums un mirres, kā
zīme Jēzus ciešanām.
Šajās svinībās Baznīcā svēta
cēlmetālus, vīraku un krītu.
Pastāv arī tradīcija ar svētīto
krītu uz mājas durvju
palodām iezīmēt pestīšanu
nesošo kr ustu un trīs
Austrumu Gudro vīru
iniciāļiem (K + M + B), ko arī
var interpretēt kā „Christus
Mansionem Benedicat” (Lai
Kristus svētī šo māju).
Svētīgus svētkus! Pr. AK.
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Draudzes informācija

Šodien sveicam priesteri Renāru Birkavu mūsu draudzē!
Šodien, 6. janvārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās Liepas zālē. Visi mīļi aicināti!
Šodien, 6. janvārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Māras zālē
iespēja satikties un iepazīties ar mūsu draudzes jaunajām
muzikālā kalpojuma atbildīgajām Ilzi un Agnesi! Visi mīļi
aicināti!
Šodien, 6. janvārī plkst. 12. 00 Laulības sakramentu mūsu
draudzē svin Jēkabs un Ilona! Sirsnīgi sveicam!
12. janvārī Klostera ielā 4, (Liepas zālē), plkst. 17. 00
Jauniešu Alfa (14-25. gadi). Tēma: Kas ir Jēzus? Detalizētāka
informācija pie Brigitas 20218214.
7. janvārī plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars mūsu
draudzē! Visi mīļi aicināti!

17. janvārī plkst. 18. 00 uzsākās kurss, kurš sagatavo
Laulības sakramenta žēlastības saņemšanai. Pieteikšanās
un sīkāka informācija pie diakona Daiņa.
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

Mūsu draudzē darbojas kustība ‘Kalnā’. “Kalnā” ir
kustība ar iniciatīvu, kurā ir aicināts piedalīties ikviens, kurš
vēlas atklāt dziļas un stabilas vērtības, 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
pasākumi. Vairāk informācijas mūsu mājas lapā www.kalna.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. 01, plkst. 13.00 Senioru klubiņā tikšanās ar
garīdz nie ku n o In dija s G udi me Sai m o n.
Ceturtdien, 10.janvārī plkst. 11.00 – Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzeja apmeklējums. Latvijas valsts
simtgades izstāde “TIEŠI LAIKĀ. Dizaina stāsti par
Latviju”. Dalība Eur 1. 60. Tikšanās pie muzeja, Skārņu
ielā 10. Lūgums dalību pieteikt pie sociālā darbinieka
(20000466).
Trešdien, 16.janvārī plkst.17.00 - lekcija ‘’Ceļš pie sevis jeb
mans personiskais stils’’. Lekciju vadīs grāmatas ‘’Mazliet
modes un svaiga gaisa’’ autore, māksliniece, stiliste Nora
Skara.
Trešdien, 23.janvārī plkst.11.30 – 13.00 (turpmāk 1x
mēnesī)
- Skaistumkopšanas diena. Dienas centra
apmeklētājas varēs iepazīties ar dažādiem
skaistumkopšanas veidiem un līdzekļiem, kā arī
parūpēties par savu roku, sejas un matu skaistumu un
labsajūtu.
Trešdienās, 23. un 30. janvārī dejas meditācija plkst. 17.30
un kontemplācija plkst. 20.00. Vada m. Diāna.
Skatīt: www.svgimenesmaja.lv

