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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 24. jūlijā Nr. 31 (243)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū!
No visām sievietēm, kuras nesa
smaržzāles uz Kristus kapu, mēs
dievkalpojumā pieminam vienīgi
Mariju Magdalēnu. Šogad Baznīca
pirmo reizi svin šo dienu kā svētku
dienu visā katoliskajā baznīcā.
Dievišķajā liturģijā—sv. Mise, prefācijas lūgšanā tiek rezumēta sv. M.
Magdalēnas garīgā pieredze:
Kristus pēc augšāmcelšanās
atklāti parādījās Marijai Magdalēnai dārzā tāpēc, ka tā Viņu ļoti
mīlēja dzīvam esot,
redzēja mirstam pie krusta,
meklēja guldītu kapā,
pirmā Viņu pielūdza no mirušajiem augšāmcēlušu
un tika pagodināta ar apustules
pakāpi apustuļu priekšā, lai jaunās dzīves labā vēsts sasniegtu
pasaules malas.
Baznīcas tēvi savās homīlijās uzsver,
ka Kristus izdzina no viņas septiņus
ļaunos garus (Lk 8, 2), lai dotu vietu
septiņiem Gara žēlastības darbiem.
Tās dedzības dēļ, kurā Magdalēna
palika pie kapa, viņa varēja redzēt
eņģeļus un sarunāties ar tiem; līdz

vēlāk, jau satikusi Kungu, ar paša
Dieva muti pamācīta un pārliecināta, Magdalēna dodas pie mācekļiem
pasludināt, ka ir redzējusi Kungu,
un atkārtot visu, ko Viņš tai teicis.
Kristu, Marijai Magdalēnai Tu
atklājies dzīvs! Viņa Tevi meklēja
mirušo vidū, bet Tu, atstājot kapu
tukšu, apliecināji mūžīgo dzīvību!
Kungs, liec, lai mēs nekad Tevi
nemeklējam tur, kur Tevis nav, bet
gan lai sekojam dzīvības gaismai,
kas atspīd no Tavas klātbūtnes pasaulē un katra cilvēka sirdī.
Svētā Marija Magdalēna, lūdz Dievu
par mums! Svētīgus svētkus!
Draudzes priesteru vārdā – pr. AK
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Draudzes informācija

Šodien SV. MARIJAS MAGDALĒNAS SVĒTKI! Pēc sv. Mises
plkst. 10. 00 Svētku koncerts. Misionāra Ž. Bastēna uzruna, tad
Programmā:
J. S. Bahs
Prelūdija
Es ticu Tev
G. F. Hendelis
Sonāte
1. Allegro
2. Grave
3. Allegro
Uzruna
A. Vivaldi
Adagio
J.S. Bahs
Korāļprelūdija Mīļais Jēzu, šeitan mēs
J. Reinbergers
Kantilēna
L. Belmans
Tokāta
E. Morikone
Gabriēla oboja
Indris Egle (oboja)
Larisa Bulava ( ērģeles)
pēc tam sadraudzības laiks Sv. Magdalēnas klostera pagalmā!
Arī pēc sv. Mises plkst. 18. 00 sadraudzības laiks!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
LABĀ GANA KATEHĒZE. (Bērniem no 3-9+g.v.) Lai gan vasarā LGK nodarbības nenotiek, ikviens interesents un vecāki (kas
vēlas pieteikt bērnus vecumā 3-6 un 6-9+ LGK nodarbībām vai iepazīties ar LGK, satikt nodarbību vadītāju, saņemt informāciju par
LGK. Par nodarbībām 3-6 g.v. bērniem – Ieva, t.: 22190288. Par nodarbībām 3-6 un 6-9+ g.v. bērniem – Ilze Terēze Gulbe, t.: 29447445.
Ar oktobri plānots atsākt nodarbības - 2016./17.mācību gadu.
Sv. Kristafora dienā 27. 07. ir iespējams pasvētīt automašīnas
un citus transporta līdzekļus. Šajā dienā pēc rīta un vakara sv. Mises
tiks dota svētība arī transporta līdzekļu vadītājiem
Dārgā draudze! Turpinām iesākto dievnama griestu un sienu
augšējās daļas restaurāciju! Lūdzu Jūs izmantot un apzināt arī savas
iespējas – uzņēmumus, draugus, paziņas kā iespējamos atbalstītājus un ziedotājus. Jau iepriekš pateicos par atbalstu, iesaistīšanos
un vēlmi līdzdarboties!
Pateicībā pr. Andris Kravalis
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja

nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

Otrdienās, plkst. 15.00-16.00 Vingrošana kopā ar fitnesa treneri Rudīti. Nodarbības notiek, izvērtējot individuālās klienta vajadzības.
Ceturtdinās, plkst. 13.30-15.00 Atbalsta grupa ģimenēm ar bērniem
“Mācos saimniekot”. Prasmes plānot budžetu un ikdienu. Vada sociālā darbiniece Rita.
Piektdienās, plkst. 12.00-15.00 Nodarbība “Padziedāsim” latviski un
latgaliski. Vada Bernadetta.
26. jūlijā plkst. 13.00 Sarunas ar garīdznieku. Tikšanās ar priesteri Elvi Rudoviču. Māsa Faustīne un Žēlsirdības kronītis.

Aicinām pieteikties Sv. M. Magdalēnas svētceļojumā
Sarkaņi – Aglona!

Iziešana no Sarkaņu baznīcas pēc sv. Mises 08.08 plkst. 10. 00. Sv.
Mise, ar svētību svētceļniekiem plkst. 9. 00
Maršruts 8. augusts: Sarkaņu baznīca – Ludza – Ņukši
9. augusts: Ņukši – Kaunata (22. km) 10. augusts: Kaunata – Andzeļi, 11. augusts: Andzeļi – Andrupene – Puša
12. augusts: Puša – Priežmale – Bērzgale
13. augusts: Bērzgale – Aglona 8. km. Pieteikšanās un sīkāka informācija mūsu draudzes mājas lapā, vai zvanīt Normundam Grasmanim (tel.27477166) Iespējams pieteikties arī pie draudzes dežuranta!
Svētceļnieku tikšanās 04. 08. 2016. plkst. 20. 00! Pēc sv. Mises
Par vienu no Pasaules Jauniešu dienu dalībnieku aizbildņiem ir izvēlēta sv. Marija Magdalēna, kura tiek godināta kā „žēlsirdības apustule”. Šajā sakarā uz Svētā Kazimira baznīcu, Krakovas vēsturiskajā centrā, no Dienvidfrancijas tika atvestas viņas relikvijas. Tāpēc visas pasaules jaunieši, kuri šajās dienās atradīsies Polijā, lai piedalītos Pasaules Jauniešu dienu svinībās, varēs lūgt arī šīs svētās aizbildniecību.
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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 Mise
angļu val. līdz septembrim nenotiks!)
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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. Elvis Rudovičs, tālr.:29559299, e-pasts: elKatra mēneša pirmajā 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 (draudzes ērģelniece)
 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 grupas bērniem 3-6g., vada
Ieva (22190288) un 6-9+g., vada Ilze Terēze Gulbe (29447445).
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, Svētās Ģimenes mājā, 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

