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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
&
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/
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 3. februārī Nr. 5 (371)

Dārgā draudze,
Jēzus Kristus nenāca pasaulē,
lai to tiesātu, bet gan, lai caur
Viņu katrs cilvēks tiktu
izglābts, attaisnots.
Kungs, Tu vari tikai dāvāt
savu mīlestību. Jo Tu pats esi
mīlestība. Un Tu atstāj šo
izvēli katra cilvēka rokās:
pieņemt Tavu bezrobežu
mīlestību, pieņemt jēgu, ko
Tu piešķir mūsu dzīvei...
Starpība starp grēcinieku un
svēto ir tikai tā, ka grēcinieks
ir aizvēris savu sirdi
mīlestībai, kamēr svētais tai ir
pilnībā atvēries.
Mīlestība mūs vieno ar Dievu,
tā apklāj mūsu grēkus.
Mīlestība pacieš visu,
mīlestība ir lēnprātīga. Nav
tajā ne maziskuma, ne
augstprātības. Mīlestība ir
Dieva izvēlēto sasniedzamā
pilnība, bez mīlestības
Dievam nekas nav patīkams.
Cilvēks var būt pārliecināts

par to, ka Dievs vēlas, lai viņš
patiesi mīlētu. Un ka Dievs
neatteiks savu žēlastību, ka
Viņš vēlas cilvēka pestīšanu.
Citiem vārdiem sakot, lielajā
eksistences drāmā cilvēks,
atrodoties starp labo un ļauno,
var būt pārliecināts, ka Dievs
vēlas, lai labais uzvarētu viņā
un caur viņu pasaulē. Kristus
ir drošākais garants
dievišķajai gribai — glābt.
Mīlestība ir lielākā Dieva
dāvana. Sag. AK.
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Draudzes informācija

Šodien, 3. februārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās. Visi mīļi aicināti!
Šodien, 3. februārī plkst. 13. 30 Sv. Ģimenes Mājā
atsākam KATEHĒZES LEKCIJAS pieaugušajiem! Visi mīļi
aicināti!
Šodien, 3. februārī no plkst. 16:00 līdz 17:45 Labā Gana
katehēze bērniem. Bērnu vecums sākot no trīs gadiem.
Programma balstās uz Bībeli, Liturģiju un Svēto Misi,
izmantojot montesori apmācības metodi. Pieteikties pie
katehētes Ilzes Terēzes Gulbes tālr. 29447445
9. februārī Klostera ielā 4, (Liepas zālē), plkst. 17. 00
Jauniešu Alfa (14-25. gadi). Tēma: Kā Dievs mūs vada?
Detalizētāka informācija pie Brigitas 20218214.
4. februārī plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars mūsu
draudzē! Visi mīļi aicināti!

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
Aicinām uz Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas
Mātes, Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas ziemas sesiju
Jelgavā, no 8. – 10. februārim, Jelgavas Katoļu draudzes namā
Akadēmijas ielā 14 (Baltajā mājā). Tiek nodrošināta ēdināšana
un nakšņošana (nakšņošanai lūgums ņemt līdzi guļammaisu
un paklājiņu). Lūdzam pieteikties līdz 06.02.2019. pa e pastu:
m a r i j a s s k o l a . j e l g a v a @ i n b o x . l v,
vai
pa
t ā l r.
26 791 896 (Vladimirs)
Svētdien, 3. februārī, Svētais tēvs ierodas Abu Dabi, kas
arābu valodā nozīmē «gazeles zeme». Tā būs Katoliskās
Baznīcas vadītāja pirmā vizīte Arābijas pussalā. Pāvests
Francisks izsaka prieku par iespēju apmeklēt zemi, kas cenšas
būt par koeksistences un brālības paraugu. Apvienotos Arābu
Emirātus pāvests nosauca par «labklājības, miera, dialoga un
saules zemi». Pāvests saka: ‘’Dārgie Apvienoto Arābu Emirātu
iedzīvotāji, Al Salamu Alaikum / Lai miers ir ar jums! /‘’
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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, 5.februārī Senioru klubiņā plkst. 13.00 Rokdarbi!
Gatavojam rotaļlietu/dekoru ‘’Zāles galva’’. Nodarbību vada:
Inguna Barinova.
Pirmdien, 18.februārī 17.30-19.30 (turpmāk 1x mēnesī) ‘’Sarunu vakars sērojošiem’’ – diskusija par sērošanu un dzīvi
pēc nāves. Pievienoties sarunu vakarā un dalīties pieredzē,
palīdzot sev un līdzīgajiem, aicināts ikviens, kurš zaudējis
bērnu, dzīvesbiedru, māsu vai brāli, vecākus, vecvecākus,
labāko draugu. Sarunu vakaru vadīs Vita Šteina. Nespējot rast
atbalstu Latvijā, radusi to ASV un Lielbritānijā. Lūgums savu
dalību pieteikt iepriekš pa tālr. 29332250 (Vita).
Jaunums! Ceturtdienās, plkst. 12.00-14.00 Pamatiemaņas
darbā ar datoru/internetu (Lūgums iepriekš pieteikties pie
sociālā darbinieka).
Piektdien, 15.februārī plkst. 12.30 Vingrošana māmiņām un
mazuļiem, iepriekš pierakstoties, pa tālr. 29247313.
Piektdien, 15.februārī plkst. 13.00 -14.30 diskusija ‘’Senioru
drošība sadzīvē un uz ielas’’. Tikšanās ar gerontoloģijas
profesoru Jāni Zaļkalnu.
Ceturtdien, 21.februārī 11.00 - Ekskursija gida pavadībā:
Latvijas Kara muzeja ekspozīcija “Latvijas valsts izveidošana
un neatkarības karš. 1918–1920”. Tikšanās Latvijas Kara
muzeja vestibilā plkst.11.00, dalība bezmaksas.
Skatīt: www.svgimenesmaja.lv

