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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 v.

Dievam viss ir iespējams!

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: elvi86@inbox.lv

Katra mēneša pirmajā piektdienā mūsu draudzē ir lūgšanu nakts!
Pēc sv. Mises plkst. 19. 00 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). Katehēze pieaugušajiem svētdienās plkst. 14. 00 SĢM.
 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
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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
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Kristīgā tradīcija neuzsver tikai
to, cik svarīgi ir meklēt Dievu. Tā
vēlas atklāt kaut ko vēl būtiskāku:
Dievs pats mūs meklē.
Kungs, dari mūs par svētceļniekiem, kas ir laimīgi ik rītu no jauna doties ceļā.
Lai esam svētceļnieki, kas priecājas veikt ceļu kopā ar brāļiem un
māsām un rūpējas par to, lai neviens no viņiem neatpaliktu.
Svētceļnieki, kas ir uzmanīgi pret
savu ceļa biedru vajadzībām, it
īpaši tad, ja maizes paliek mazāk
un ceļš šķiet pārāk garš. Svētceļnieki, kas izvēlas brālīguma un
paļāvības ceļus.
Svētceļnieki, kas neseko viltus
labumu mirāžām, bet vienīgi tiem
labumiem, kurus Tu mūs aicini
meklēt. Svētceļnieki, kuriem nav
cita ceļa rādītāja kā vienīgi tas,
kurš rāda mūžīgās dzīves ceļu.
Svētceļnieki, kas uzdrošinās klauvēt pie citu sirds durvīm, pat tad,
ja tās ir šauras. Svētceļnieki, kas
zina, ka Tava valstība pieder tiem,
kuri seko Tev kalpošanas ceļā.

Kungs, dari, lai mēs esam svētceļnieki, kas gatavi uzveikt ceļa grūtības, lai kādu dienu nonāktu pie
Tava nama durvīm.
Kungs, rādi mums ceļu citam pie
cita. Cilvēkam pie cilvēka. Cilvēkam pie Dieva. Cilvēkam pie savas sirds. Liec mums augt savā
ticībā un paļāvībā, mīlestībā un
uzmanībā. Dāvā mums labvēlību
pret ikvienu cilvēku, kam Tu ļauj
ienākt mūsu dzīvē.
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Draudzes informācija
Šodien 14. maijā mūsu dievnamā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 bērnu koncerts Dziedu Dievmātei. Piedalās draudzes bērni, Rīgas
Doma kora skolas audzēkņi, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi. Sirsnīgi sveicam un aicinām draudzi uz svētku
koncertu pēc svētības ar Vissv. Sakramentu!
KATEHĒZE pieaugušajiem 14. 05. Svētās Ģimenes Mājā
plkst. 13. 45. Katehēzi vada Evija Anastāsija. Tēma: Euharistijas
svinību nozīme kristiešu dzīvē
15. maijā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda mūsu draudzes dievnamā, pēc tam sadraudzības laiks!
14.un 28.maijā plkst. 11 00 Mārupes novada Mūzikas un
mākslas skolas zālē notiks katoļu baznīcas dievkalpojumi,
(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads). Visi laipni
aicināti!
4. jūnijā, svētdien, plkst. 13. 00 Baltezera kapos KAPUSVĒTI (ar Sv. Misi). 1. jūlijā plkst. 12. 00 kapusvētki Carnikavas
kapos (ar sv. Misi).
Baznīcas zvanu torņa un zvanīšanas sistēmas labiekārtošana. Turpinām vākt ziedojumus draudzes baznīcas zvanu un
zvanīšanas sistēmas iegādei un izveidei mūsu dievnama tornī.
Zvanu uzstādīšanas darbi iesāksies maija vidū! Paldies par atsaucību un iesaistīšanos!
Mūsu draudzē darbojas Evaņģelizācijas grupa
“Evaņģēlija vēstneši”. Grupa tiekas piektdienās 18:00 uz slavēšanu, Dieva Vārda lasīšanu, evaņģēlija sludināšanas formāciju
un sadraudzību. Katru otru svētdienu 12:00 (pēc Svētās Mises)
mēs ejam uz ielām evaņģelizēt, bet mēs esam atvērti arī visiem
citiem evanģelizācijas veidiem. Kontakti: grupas vadītāja – Olga (28383586) Adresa: Klostera iela 4, zvanīt 15. facebook: https://www.facebook.com/www.meetjesus/?
ref=ts&fref=ts. Aicināti visi!
No 23. 06. līdz 25. 06. aicinam uz sv. M. Magdalēnas
draudzes sadraudzības laiku Engurē.
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr. 26787734

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Pirmdien, 15.05. plkst 13.00 Eiropas Insulta dienas aktivitāšu
ietvaros ārstes Baibas Luriņas lekcija par sirds veselības riska
faktoriem, insulta profilaksi un izplatītu sirds saslimšanu mirdzaritmiju.
Pirmdienās Jaunums! No 15.05.plkst.12.00 pašpalīdzības grupa ”Saskarsmes prasmes ikdienā un krīzē”, iepriekš pierakstoties pa tālr. 20000466.
Otrdien, 16.05. plkst. 13.00 Senioru klubiņā prāta spēles "Zini
vai mini? Vai pazīsti latviešu aktierus?".
18.05. un 25.05. plkst.14.00. Jurista konsultācijas par mājokļa
jautājumiem. Konsultē A. Krūkle, iepriekš pierakstoties pa
tālr.20000466.
20. maijā MUZEJU NAKTS. Mūsu draudze ir iesaistījusies ar
tēmu: Klosteru dzīve gadsimtu gaitā. SAKRĀLO LIETU MUZEJS, Klostera iela 5, 29481987
19.00–21.00 Tematiskās prezentācijas: klosteru pirmssākumi,
klosteru uzplaukumi, klosterdzīve šodien 19. 00 līdz 22.00
Ekskursija pa Svētās Magdalēnas baznīcu, torni un senā cisterciešu sieviešu klostera pagrabu (Svētās Ģimenes māja).
Šovasar, no 3. līdz 8. jūlijam Rīgā notiks Labā Gana katehētu
formācijas kursu 1. līmeņa 1. daļa. Tie būs kursi "iesācējiem"
darbam ar 3 - 6 gadus veciem bērniem. Laipni aicinām ne tikai esošos draudžu katehētus un tos, kas nākotnē vēlas vadīt
nodarbības mazajiem, bet arī bērnu vecākus, kas vēlas padziļināt savas zināšanas bērnu reliģiskajā audzināšanā. Sīkāka
informācija uz ziņojumu dēļa!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze

