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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.

Dievam viss ir iespējams!
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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.

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

 Draudzes koris
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
 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. Pieteikties pie katehētes Ilzes Terēzes Gulbes tālr. 29447445
Katehēze pieaugušajiem – svētdienās Sv. Ģimenes Mājā plkst. 13.30!
"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/
kalnaaa/ 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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Dārgā draudze!
Brīvu cilvēku no verga var
atšķirt pēc vienas būtiskas pazīmes, proti, tā ir svinēšana. Jo
arī vergs var būt labi ģērbies,
bet svētki pieder brīviem cilvēkiem. Tādēļ svinības ir mūsu dzīves centrālais notikums,
kur mēs svinam, apliecinām
to, kas mums ir pats svarīgākais, un tas veido mūsu identitāti.
Mēs svinam valsts svētkus,
jo esam latvieši un valsts
mums nozīmē daudz ko. Mēs
svinam arī dažādus Baznīcas
svētkus, jo esam kristieši, un
pieminām mūsu brāļu un māsu varoņdarbus.
Tomēr paši galvenie ir svētki
ir Kristus Miesas svētki jeb Sv.
Mise, kur Dieva tauta (mēs)
sapulcējamies, lai apliecinātu
un svinētu Kristus dzīvi mūsos. „Jūs esat Kristus miesa.”
Vienas veselas miesas pazīme ir arī turēšanas kopā. Tā ir

ne tikai mājas ģimene, bet arī
lielā ģimene – draudze. „Lai
miesā nebūtu šķelšanās, bet
gan lai locekļi cits par citu vienādi rūpētos. Ja cieš viens loceklis, līdzi cieš visi, ja tiek
pagodināts viens loceklis, līdzi
priecājas visi.”
Vēlos pateikties visiem, kas
veicina šīs miesas veselību,
brīvprātīgi iesaistoties dažādās kalpošanās, patiesi atdodot savu dzīvību par tuvāko.
Debesu Tēvs to visu redz un
atalgos.
diakons Dainis

Magdalēnas vēstis

2019. gada 27. janvārī Nr. 4 (370)

Dievam viss ir iespējams!

Draudzes informācija
2.februārī Kunga prezentācijas svētki un
Konsekrētās dzīves diena
Sv. Mises 7.30, 10.00 un 12.00 tautas rožukroņa tikšanās un agape.
Pēc katras Mises tiks svētītas sveces, bet vakarā Sv. Mise mūsu
baznīcā nebūs.
Plkst. 18.00 svinīgās Vesperes un 18.30 Sv. Mise katedrālē kopā ar
Liepājas bīskapu. Pēc Mises liecības par Pasaules jauniešu dienās piedzīvoto.
Šodien (27.01.), vēl ir Sv. Mise ģimenēm un bērniem plkst.
12.00, un plkst. 18.00 vakara Sv. Mise
Uzreiz pēc galvenās sv. Mises plkst. 10.00 sekos Magdalēnas
agapes tikšanās. Visi mīļi aicināti!
plkst. 13.30 Sv. Ģimenes Mājā turpināsies katehēze pieaugušajiem! Visi mīļi aicināti!

no plkst. 16.00 līdz 17.45 Labā Gana katehēze bērniem. Bērnu
vecums sākot no trīs gadiem. Programma balstās uz Bībeli, Liturģiju
un Sv. Misi, izmantojot montesori apmācības metodi. Pieteikties pie
katehētes Ilzes Terēzes Gulbes tālr. 29447445
Šodien Liepas zālē vēl ir apskatāmi Sv. Ģimenes Mājas rokdarbu
pulciņa gada atskaites pasākuma darbi: „Lins Latvijas simtgadei’’.
Pirmdien, 28. janvārī plkst. 18.00 Tezē lūgšanu vakars mūsu
draudzē! Visi mīļi aicināti!
30. janvārī plkst. 18.00 Paneļdiskusija: Persona un Identitāte.
Teoloģijas un psiholoģijas dialogs. O. Vācieša ielā 6. Pasākumu
organizē B. Sloskāna fonds.
2. februārī plkst. 17.00 Jauniešu Alfa (14-25 gadi), Klostera ielā 4,
(Liepas zālē). Tēma: Kāpēc un kā man būtu jālasa Bībele? Detalizētāka informācija pie Brigitas 20218214.

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!
Otrdienās, plkst. 13.00 Senioru klubiņš.
29. janvārī plkst. 13.00-14.00 ekskursija „Sakrālā Rīga’’ (ekskursiju vadīs Sandra Prikule). Ekskursija sāksies ar Rīgas
Kristus Piedzimšanas pareizticīgās katedrāles apmeklējumu, Esplanādē. Pulcēšanās Esplanādē pie strūklakas! Ģērbieties silti! Dalība ekskursijā 1 EUR. Dalību lūdzu pieteikt pie sociālā darbinieka!
pēc ekskursijs plkst. 14.30 - 15.30 sarunas pie tējas Svētās Ģimenes
Mājā.
Trešdien 30. janvārī dejas meditācija plkst. 17.30 un kontemplācija plkst. 20.00. Vada m. Diāna.
Piektdienās, grūtnieču vingrošana un individuālas sarunas ar
vecmāti Baibu Stikuti. Pieteikties pa tel. 29247313

www.svgimenesmaja.lv

