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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 10. februārī Nr. 6 (372)

Dārgā draudze,
šodienas Evaņģēlijā lasām, ka
Jēzus liek Pēterim doties
dziļumā un izmest tīklus
jaunai zvejai. Šī pavēle ir
aicinājums ne tikai Pēterim,
bet visai Baznīcai un arī mūsu
sabiedrībai.
Tāpat kā Pēteris paklausīja
Jēzus vārdiem un devās
dziļumā, tāpat arī mēs esam
aicināti doties tālāk, doties
dziļumā, burtiski, - dziļākos
ūdeņos. “Izmest tīklus”
šodien tas nozīmē uzņemties
atbildību – saka pāvests
Francisks.
Jēzus mūs aicina kopīgiem
spēkiem veicināt vienotību,
aizstāvēt dzīvību, rūpēties par
to un iestāties miera un kopējā
labuma labā.
Ja sabiedrība klausās un
pieņem Dieva Vārdu, tā kļūst
par patiesi dzīvu, taisnīgu un
brālīgu sabiedrību. Klausoties
un uzņemot Dieva Vārdu,

cilvēks tiek evaņģelizēts un
kļūst spējīgs sekot Jēzum,
vienlaikus, uzņemoties
atbildību par tuvāko un
līdzcilvēkiem.
Atbildot Jēzus aicinājumam,
apustuļi, izmaina savu dzīvi.
No zivju zvejniekiem tie kļūst
par tiem, kas zvejo cilvēkus.
Atbrīvojušies no saviem
īpašumiem, caur svēto
nabadzību tie tie kļuva bagāti
ar mūžīgajiem labumiem. Viņi
līksmoja par piederību
Kristum.
Arī šodien Jēzus aicina mūs
doties dziļumā, atstāt pie
malas savu egoismu, atmest
bailes un iesaistīties Baznīcas
sūtībā!
Sagatavoja priesteris Andris K.
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Draudzes informācija

Šodien, 10. februārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00
Magdalēnas agapes tikšanās. Visi mīļi aicināti!
Šodien, 10. februārī plkst. 13. 30 Sv. Ģimenes Mājā
KATEHĒZES LEKCIJAS pieaugušajiem! Visi mīļi aicināti!
Šodien, 10. februārī no plkst. 16:00 līdz 17:45 Labā Gana
katehēze bērniem. Pieteikties pie katehētes Ilzes Terēzes
Gulbes tālr. 29447445
11. februārī plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars mūsu
draudzē! Visi mīļi aicināti!
11. februārī Baznīca svin Pasaules Slimnieku dienu! Šajā
diena sv. Mises būs plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00. Visas dienas
garumā baznīcā būs iespēja saņemt Slimnieku sakramentu!
13. februārī plkst. 12. 00 Fatimas Dievmātei veltīta sv.
Mise! Visi mīļi aicināti!
16. februārī no plkst. 8. 30 Māras zālē mūsu draudzē
brokastis ar garīdzniekiem, sadraudzības laiks, pēc tam
draudzes talka!
16. februārī Klostera ielā 4, (Liepas zālē), plkst. 17. 00
Jauniešu Alfa (14-25. gadi). Detalizētāka informācija pie
Brigitas 20218214.
Kustība ‘Kalnā’ aicina tevi uz saulainu, dzīvespriecīgu
un enerģisku DEJU VAKARU! 16.02.2019., pl. 19.00, Kūrijas
ēkā netālu no Prezidenta pils (Mazā Pils iela 2, Vecrīga).
Ieeja - pateicības ziedojums, sākot no 5 EUR, un cienasts.
Vakaru organizē kustība “Kalnā” sadarbībā ar Rīgas Svētās
Marijas Magdalēnas draudzes un Rīgas Svētā Jēkaba
katedrāles jauniešiem. Seko informācijai www.kalna.lv.
20. 02 no pl. 18. 30 līdz 20. 30, Vecrīgā, Amatu ielā
3/5,"Mazajā ģildē" notiks jauns publisko lekciju cikls:
"Nākotne – pagātnē?!”. Tās būs pamatā viena lektora – Dr.
Andreja Mūrnieka – autorlekcijas par dažādām vērtību
sistēmām cilvēces vēsturē un mūsdienās un to ietekmi uz
kultūru un sabiedrību.

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, 12.februārī Senioru klubiņā plkst. 13.00
Mīlestības dienai veltīts dzejas pasākums kopā ar dzejnieci
Evu Dortāni.
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

