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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 23. augustā Nr. 31 (199)

Dārgā draudze,
Šodienas Evaņģēlija fragmentā Jēzus
nostāda savus mācekļus izvēles priekšā: Vai arī jūs gribat aiziet? (Jņ 6, 68). Šī
izvēle ir saistīta ar Jēzus mācību par
Dzīvības Maizi: Es esmu dzīvības Maize,
patiesā Maize, tā, kas nākusi no debesīm
un dod pasaulei dzīvību. (Jņ 6, 32-33)
Euharistija atrodas šīs Baznīcas sakramentālās dzīves sirdī. Tā ir cieši saistīta ar Baznīcu, kuras mielasts tā ir, un
nevar tikt svinēta citur, kā vienīgi Baznīcas iekšienē. Nevienam citam Kristus nav devis savas miesas dāvanu, kā
vienīgi savai Līgavai.
Kur nav Baznīcas, nav Euharistijas.
Kungs mūs visus aicina pie sava galda.
Šodien tāpat kā toreiz Viņš mums saka: "Tā ir Mana Miesa." Euharistija
balsta pasauli un jau tagad to slepeni
apgaismo. Cilvēks tajā atgūst savu
zaudēto radniecību ar Dievu. Viņš
smeļas savu dzīvi Kristus dzīvē.
Kungs, mēs pateicamies Tev par žēlastību būt un ticēt.
Par iespēju Tevi uzrunāt un slavēt Tavu visvarenību. Mēs pateicamies par
Tavu mielastu, kurā dalīties Tu mūs
aicini.
Šodien tāpat kā toreiz Tu mūs uzrunā
un skolo.

Paldies par Tavu mācību, kas mums ir
atstāta un kas ir taisnākais ceļš pie Tevis. Tu mani aicini uzrunāt Tevi uz
Tu, jo, lai cik varens un nebeidzams
Tu esi, Tu esi man tuvu, tuvāks par
maniem vismīļākajiem cilvēkiem.
Kungs, es Tevi pielūdzu Vissvētākajā
Sakramentā, es Tevi pielūdzu šajā
svētnīcā, kuras skaistums slavē Tevi.
Es Tevi pielūdzu savā sirdī, kas kļūst
par šīs svētnīcas turpinājumu, par Tavas Klātbūtnes atmirdzošā tabernākula turpinājumu.
Man ir kāds sapnis, Kungs, un es izlūdzos Tevi to piepildīt. Es vēlētos, lai
aizvien vairāk cilvēku nāktu Tevi apciemot, nāktu pielūgt Tavu Klātbūtni
baznīcās. No visas savas sirds, no
visas savas būtības es pielūdzu Tevi,
mans mīļais Kungs! Slava un pateicība
Tev!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:
Vecāki, kuri vēlas iepazīties ar Labā Gana katehēzi (bērniem no 3-6 g.)
aicinām svētdien pēc sv Mises (ap plkst. 11. 30) vai pirms vakara sv.
Mises (ap plkst. 17. 00)baznīcas 2. stāvā. Atbildīgā Ieva (22190288)
Šodien, 23. augustā atsākās sv. Mises angļu valodā plkst. 14. 00!
Draudzes katehēzes nodarbība saderinātajiem / kandidātiem uz
kristībām un citiem sakramentiem
28. augustā plkst. 16. 30 (vada Žozefs Bastēns)
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze
30. augustā pēc sv. Misēm svētība skolēniem, bērniem un skolotājiem
jauno mācību gadu uzsākot! Tiks pasvētīti skolas piederumi, grāmatas,
burtnīcās uc.
Apsveicam mūsu draudzes locekli Kārli Lapiņu ar uzņemšanu Rīgas Garīgajā seminārā! Šajā mācību gadā tika uzņemti seši jauni studenti, no kuriem viens ir Kārlis! Ietversim jaunos semināristus lūgšanā!
Rīgas Katoļu Ģimnāzija aicina pieteikties jaunajam mācību gadam! www.rkgimnazija.lv tālr. 67611206, 22842363
e-pasts: rkg@e-apollo.lv
Draudzes Evaņģelizācijas grupas tikšanās katru piektdienu
plkst.18:00 Klostera ielā 4, zvans Nr.15. Evaņģelizācijas grupai var pievienoties ikviens! Kontaktpersona: Inta Skujiņa tel.: 20009299
Šodien, 23. augustā Svētā Mise Mārupes Mākslas un Mūzikas skolā plkst. 14. 00. Aicināti visi!
Sv. Magdalēnas draudzes svētceļojuma / nometnes AGLONA 2015
tikšanās 30. augustā pēc sv. Mises plkst. 18. 00. Lūgums paņemt līdzi
groziņus, svētceļojuma garīgos augļus, fotogrāfijas un labu garastāvokli! Uz tikšanos aicināti visi, kas vēlās atklāt un iepazīt svētceļojuma nozīmi ticības dzīvē un izaugsmē!
Pēc ilgas slimības š.g. 17.augustā mūžībā aizgājis Rīgas Sv. Franciska draudzes prāvests Oļģerts Aleksāns, OFMCap. Aicinām Jūs viņu
pieminēt savās lūgšanās. T. Oļģerta bēres paredzētas otrdienā,
25.augustā plkst. 12.00 Sv. Franciska baznīcā. Pēc Sv. Mises t. Oļģerts
tiks guldīts zemes klēpī kapos pie Sv. Franciska baznīcas.
Tautas nemitīgā Rožukroņa tikšanās notiks 5. septembrī, svētā
Mise plkst. 12. 00, Rožukronis, sadraudzības agape ! Aicināti visi!
13. septembrī plkst. 10. 00 mūsu draudzes Pirmā sv. Komūnija!
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Svētdien, 23. augustā plkst 20.00 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas
baznīcā būs iespēja klausīties īstu baroka kormūzikas pērliHeinriha Šica Musikalische Exequiendarbu kuram šogad aprit jau 380 gadi, savukārt- atskaņotājiembaroka korim- pieci gadi.
Atskaņojumā piedalīsies baroka koris Collegium Choro Musici Riga, Danuta Ločmele (baroka čells), Elīna Vidriķe (dulčiana), diriģents Māris Kupčs.
Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar biedrību
„Psiholoģijas un attīstības centrs „Mājas” aicina pieteikties 10
soļu apmācību programmai „Mīlestības terapija man un manam
bērnam” Nodarbības paredzētas vecākiem ar mērķi izglītot vecākus par bērnu psiholoģisko un emocionālo attīstību.
Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā no 7.septembra pirmdienās
plkst.17:30, Vecrīgā, Klostera ielā 5/7, Svētās Ģimenes Mājā.
Kopējais nodarbību skaits 10.
Nodarbību vadītāji: psiholoģe Ina Grasmane, mākslas terapeite
Līga Ruttule Pieteikšanās aizpildot anketu www.milestibasmaja.lv
Dalība Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem ir bez maksas.
Sācis darboties savstarpējās palīdzības portāls – draudzedraudzei.lv
Portālā varēs saņemt un dalīties ar dzīvei nepieciešamām lietām
un palīdzību, iepazīstoties ar vietnē jau ievietotiem sludinājumiem
vai ievietojot savus. Darbs pie portāla veidošana sākās jau pavasarī. Draudzedraudzei.lv iniciatori ir laji, kas projektu izveidoja sadarbībā ar Latvijas priesteriem. Portāls vēlas atbalstīt organizācijas
„Caritas Latvija” darbību, attīstīt draudžu pastorālo kalpošanu un
veicināt tuvākmīlestības aicinājumu. Dalība projektā ir brīvprātīga
un visas lietas un darbi tiek piedāvāti bez maksas.
Lai kļūtu par portāla lietotāju, ir jāsaņem elektronisks uzaicinājums no draudzes prāvesta, draudzes atbildīgā vai arī sazinoties ar
vietnes administratoru.
Lai prāvests varētu Jūs uzaicināt šajā portālā lūdzu atstājiet savu e
pasta adresi pie draudzes dežuranta vai rakstiet draudzes prāvestam krandris@gmail.com Sīkāka informācija www.katolis.lv
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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
(Svētdienās plkst. 14. 00 sv. Mise
angļu val!)
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Gandarīšanas sakramentu
var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
¤ Katra mēneša 13. datumā plkst.
12.00 (izņemot svētdien) Sv. Mise par
godu Fatimas Dievmātei.

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Prāvesta palīgs: pr. Andžejs Keziks, t.22420934, andzejskeziks@gmail.com
Katra pirmā mēneša piektdienā mūsu draudzē ir Tezē lūgšanu vakars
Sākums plkst. 18. 00, pēc sv. Mises Nomoda nakts un sv. Mise plkst. 24. 00!
 Kalpošana draudzē 
 Draudzes koris
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929
 Procesija
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
 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 grupa bērniem no 3 līdz 6 gadiem!
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, draudzes baznīcas 2.stāvā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"Kalnā"
M. Magdalēnas jauniešu ekumēniska, evanģelizējoša, sadraudzību veicinoša, izklaidējoša iniciatīva. Tikšanās ik pēc 3 nedēļām sagatavotā tematiskā vakarā. Kontakti:
e-pasts kalnaa@inbox.lv,
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

