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Gandarīšanas sakramentu
var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
Grēksūdze
angļu
val.
svētdien 13.00-14.00 un katru dienu
stundu pirms vakara Sv.Mises
Katehēze pieaugušajiem svētdienās
plkst. 13. 30 SĢM.
Katru svētdienu pēc sv. Mises plkst.

s, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
4320
e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl
964598 saimongudime78@gmail.com
6
e-pasts: diakons.dainis@gmail.com

dzes koris
st. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
929 (draudzes ērģelniece). Kora vadītāja
nsambļa vadītāja Agnese Baltmane t.
5727001, Sarmīte Šēnberga t. 29969446

ērniem / pieaugušajiem
s pēc Sv. Mises Baznīcas procesijas telcināti visi! Draudzē darbojas Labā Gana
es Ilzes Terēzes Gulbes tālr. 29447445
v. Ģimenes Mājā plkst. 13. 30!
lnā"
ām 25+. Reizi mēnesī tiek rīkoti ekumēinoši pasākumi. Vairāk informācijas
ontā https://www.facebook.com/

alēnas Romas katoļu draudze.
ielā 2, LV-1050,
: LV77HABA000140J051886.

organizācijas statuss (Finanšu ministrijas
informatīvā lapa tiek sagatavota ik nedēļu.
magdalenasdraudze.lv

Di
Rīgas Sv. Marija
informatīvā lapa

Dārgā draudze!
Vecajā derībā laulības svinības ir Dieva mīlestības simbols svinības, uz ko cer katrs
ticīgais. Jēzus piedalās šajās
svinībās, norādot uz Jaunās
derības atnākšanu.
Zīmīgi, ka svinību laikā pietrūka vīna, kas nozīmē, ka Vecās derības vīns vairs nespēj
dot jaunu dzīvi. Jēzus mātes
ieteikums ir pēdējos Vecās derības norādījums: „Izdariet visu, ko Viņš jums teiks! ” Kopš
šī brīža Jēzus vārdi un darbi
noteiks to, kāda būs mūsu
dzīve. Un vispirms mūsu ir jāpiepilda sava dzīve ar jaunu
saturu - vīnu.
Galda pārzinis, Vecā derība,
nogaršoja vīnu un publiski norādīja, ka Jaunā ir labāka. Vietā, kur iepriekš bija domāta
ūdenim šķīstīšanās vajadzībām, tagad ir piepildīts līdz
malām ar vīnu dzīrēm. Un šī
vīna bija ļoti daudz - gandrīz
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s, kuri šodien saņem
akramentu!

00 Magdalēnas agapes tikšanās.

es Mājā turpināsies katehēze pie-

5 Labā Gana katehēze bērniem.
em. Programma balstās uz Bībeli,
jot montesori apmācības metodi.
zes Gulbes tālr. 29447445

Dienas centra vadītāja Inese Šv
Sociālās darbinieces Inga Lu
kontaktinformācija: tālr. 200004

Mīļi aicinām uz

Otrdienās, plkst. 13.00 Senioru

22. janvārī piemiņas pasākum
(1991.gada 13.-25.janvāris) – da

„Ar mīlestību no Losandželoežisoru pēc sv. Mises plkst. 10.00
par ģimenes dzīvi Losandželosā,
ornijas vēsturi, ar ko tā atšķiras no
zodes no Holivudas studijām, Doljanvārī u.c. Studija „IHTIS”,

29. janvārī plkst. 13.00-14
ga’’ (ekskursiju vadīs Sandra Pr
Kristus Piedzimšanas pareizticīg
planādē. Pulcēšanās Esplanādē p
ba ekskursijā 1 EUR. Dalību lūd
pēc ekskursijs plkst. 14.30 - 15.30
Mājā.

gšanu vakars mūsu draudzē! Visi

Trešdien, 23.janvārī plkst. 11.3
Skaistumkopšanas diena. Dien
zīties ar dažādiem skaistumkopš
parūpēties par savu roku, sejas un

u Alfa (14-25 gadi), Klostera ielā 4,
cija pie Brigitas 20218214.
ģimenēm un bērniem!

skusija : Persona un Identitāte. Teoloģia ielā 6. Pasākumu organizē B.

ww.magdalenasbaznica.lv

Trešdienās, 23. un 30. janvārī
kontemplācija plkst. 20.00. Vada m

Sestdien, 26.janvārī 13.00-16.0
bu pulciņa gada atskaites pa
gadei’’ (Pasākumā — rokdarbu
na).
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