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Dievam viss ir iespējams!

Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas

Gandarīšanas sakramentu

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.

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!
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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2019. gada 10. martā Nr. 10 (376)

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/
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

Mīļie brāļi un māsas,
Dieva Dēla “gavēnis” bija
došanās radības tuksnesī, lai
to atkal padarītu par to Dieva
vienotības dārzu, kāds tas bija
pirms pirmdzimtā grēka.
Lai mūsu Gavēnis ir ceļojums
pa to pašu ceļu, nesot Kristus
cerību arī radībai.
Nepavadīsim šo labvēlīgo
laiku nelietderīgi! Lūgsim, lai
Dievs mums palīdz veikt
patiesu atgriešanās ceļu.
Atteiksimies no egoisma, no

koncentrēšanās uz sevi un
koncentrēsimies uz Jēzus
Augšāmcelšanos.
Kļūsim par tuvākajiem
saviem brāļiem un māsām,
kas atrodas grūtībās, daloties
ar viņiem savos materiālajos
un garīgajos labumos.
Tādā veidā, ar konkrētu
rīcību sagaidot Kristus uzvaru
pār nāvi un grēku mūsu dzīvē,
izstarosim viņa pārveidojošo
spēku arī visai radībai.
Pāvests Francisks (2019)
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Draudzes informācija

Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.www.svgimenesmaja.lv

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzē sv. J. Marijas
evaņģelizācijas skolas dalībniekus!
Šodien, 10. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00
Magdalēnas agapes tikšanās. Visi mīļi aicināti!
Šodien, 10. martā plkst. 13. 30 Sv. Ģimenes Mājā
KATEHĒZES LEKCIJAS pieaugušajiem! Visi mīļi aicināti!
Šodien, 10. martā no plkst. 16:00 līdz 17:45 Labā Gana katehēze
bērniem. Pieteikties pie katehētes Ilzes Gulbes tālr. 29447445
11. martā plkst. 11. 00 mūsu draudzē arhibīskaps Z.
Stankevičs svinēs sv. Misi NBS kapelāniem! Visi mīļi aicināti!
11. martā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars mūsu
draudzē! Visi mīļi aicināti!
SVĒTDIENĀS pēc ANGĻU val. sv. Mises plkst. 14. 00
KRUSTACEĻŠ ANGĻU VALODĀ!
13. martā plkst. 12. 00 Sv. Mise Fatimas Dievmātes godam!
13. martā plkst. 18. 20 Rūgtās sāpes lūgšana mūsu draudzē!
13. martā (trešdiena) plkst. 19:00 Mazajā Ģildē
Tikumiskās Līderības institūta dibinātājs Aleksandrs DianīnsHavards. Viņš ir Tikumiskās līderisma sistēmas izveidotājs un
Havarda Tikumiskās Līderības institūta dibinātājs. Dzimis
Parīzē, pēc profesijas advokāts (lekcija krievu valodā). Vieta—
Amatu iela 3/5. Gaidīti dalībnieki, kurus interesē dziļāka sevis
izpratne, iekšējā izaugsme, rakstura audzināšana, vērtību
izglītība un vēlme pilnveidoties, kļūstot par patiesiem līderiem.
Papildus informācija: t. 29555868 (Egils)

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
15. 03. plkst.16.00 sv. Magdalēnas baznīcā
Koncerteksāmens ar tradicionālajām dziedātājām no Upītes
(skat. afišu pie ziņojumu dēļa).
Ziedojumi, lūgšana un gavēšana mūs atved
pie trim lietām, kas nepazūd. Lūgšana palīdz atgūt saikni ar
Dievu, ziedojumi, jeb tuvākmīlestība ar tuvāko, gavēšana ar
mums pašiem./Pāvests/
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Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Ingūna Barinova; tālr. 20000466.

Mīļi

aicinām

uz

SĢM

a k t iv i t ā t ē m !

Otrdien, 12. martā plkst. 13.00 Senioru klubiņā viesos
Rīgas Stradiņa universitātes studenti. Lekciju tēmas:
‘’Osteoporozes profilakse’’ un ‘’Kā sev palīdzēt bez
medikamentiem’’.
Trešdien, 13. martā plkst. 17.00 -19.00 ‘’Interaktīvs
seminārs kopā ar audiologopēdu un ergoterapeitu’’, organizē
biedrība ‘’Motus Vita’’
Ceturtdien, 14.martā 18:30-20:30 pasākums sievietēm
"Es esmu brīnišķīgi radīta un mana dvēsele to labi zina".
Sievietes cikla noslēpumi. Vada Diāna Feldmane, MFM
meiteņu projekta vadītāja. (Ar smaržīgas tējas dzeršanu).
Lūgums apstiprināt savu dalību 29247313 ai
laulatoalfa@gmail.com
Aicinām kļūt par brīvprātīgo gidu Klostera ielas
kompleksā! Pirmā apmācību nodarbība notiks 21.martā 12.00
-14.00. Lūgums savu dalību pieteikt līdz 20. martam pie
sociālā
darbinieka,
vai
sūtot
epastu: gimenesmaja@gmail.com.
Uzsākam jaunu apmācību semināru ciklu mentoriem
bērnu nama bērniem. Apmācības notiks Svētās Ģimenes Mājā
26., 27., martā un 1.,2. aprīlī no plkst. 18:00 līdz 21:00.
Semināru programmā: Trauma un tās ietekme uz bērna dzīvi.
Kā palīdzēt bērnam izveidot pamatotu izpratni par viņa
dzīvesstāstu. Seminārus vadīs: Biedrība Latvijas Kristīgā
alianse bāreņiem un psiholoģe Daina Žurilo. Pieteikšanās līdz
25. martam, aizpildot pieteikumu elektroniski: https://
goo.gl/forms/rnEMEX16BLM9H8nU2, +371 29456275,

