Magdalēnas vēstis

2017. gada 28. maijā Nr. 21 (284)

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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 28. maijā Nr. 21 (284)

Dārgā draudze,
šodienas liturģijā Dieva Vārds
mums atklāj lūgšanas spēku.
Pirmajā lasījumā iepazīstam
apustuļus un Dievmāti, kuri vienprātīgi pavadīja laiku lūgšanā.
Kopīgas lūgšanas auglis ir Svētā
Gara nosūtīšana, augšāmceltā
Kristus dāvana, kas palīdz brīvi
un drosmīgi sludināt Dieva Vārdu un mudina mācekļus bez bailēm nest Labo Vēsti visām tautām.
Tāpat kā pirmo kristiešu kopiena,
arī mēs caur Svēto Rakstu meditāciju un lūgšanu mācīsimies atklāt Dieva klātbūtni savā dzīvē,
īpaši grūtajos brīžos, un dziļāk
apzināties, ka viss saistās ar Viņa
mīlestības plānu, kurā uzvara pār
ļaunumu, grēku un nāvi pieder
žēlastībai, dzīvībai, Dievam. Lūgšana palīdz izprast personīgo un
kolektīvo vēsturi un raudzīties uz
to Dieva perspektīvā.
Lūgšana (KBK) - tā ir atjaunotas
sirds dzīve.

Nepieciešams, lai lūgšana mūs
pastāvīgi dzīvinātu. Taču mēs aizmirstam To, kas ir mūsu Dzīve
un mūsu Viss.
Tieši tāpēc garīgie tēvi, atklāj lūgšanu kā "Dieva atcerēšanos", kā
biežu "sirds atmiņas" uzmodināšanu.
Dievu vajag atcerēties vēl biežāk,
nekā elpojam, saka baznīcas tēvi.
Gatavojoties Vasarssvētkiem pārdomāsim Kristus vādrus: Es lūPr. A.K.
dzu par jums!
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Draudzes informācija
Šodien, 28. maijā sv. Mises laikā plkst. 10. 00 mūsu draudzē dziedās Vīnes jauniešu koris (Via Lentia, diriģents Tomas
Pulkers). Pēc dievkalpojuma sadraudzības laiks!
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 mūsu draudzes grupas
Magdalēnas agape sadraudzības tikšanās Liepas zālē!
KATEHĒZE pieaugušajiem 21. 05. Sv. Ģimenes Mājā
plkst. 13. 45. (Evija Anastāsija). Tēma: Grēksūdze, 04. 06. Laulības sakraments.
Šodien, 28. 05. plkst. 20. 00 garīgās mūzikas koncerts Telmana portreti—baroka mūzika mūsu dievnamā!
29. maijā plkst. 12. 00 sv. Mise lietuviešu valodā!
29. maijā plkst. 18. 00 Tezē lūgšana mūsu baznīcā! Pēc
tam plkst. 18.45 Svētās Ģimenes Mājā, brīvprātīgo Baznīcas
nakts brīvprātīgo tikšanās! Aicināti un lūgti visi!

1. jūnijā plkst. 15. 00 mūsu dievnamā laipni aicinām
uz koncertu, kas veltīts Starptautiskajai Bērnu aizsardzības
dienai!
2. jūnijā plkst. 18.00 – 23.00 ielūdzam apmeklēt Baznīcu nakts aktivitātes sv. M. Magdalēnas baznīcas un Svētās Ģimenes Mājā! Programmā lekcijas, ekskursijas, izstādes.
3. jūnijā plkst. 12. 00 Tautas rožukroņa lūgšanas tikšanās (sv. Mise), Rožukronis, sadraudzības agape!
4. jūnijā Vasarsvētki! Sv. Jēkaba katedrālē iespējams
saņemt iestiprināšanas sakramentu!

4. jūnijā, svētdien, plkst. 13. 00 Baltezera kapos KAPUSVĒTI (ar Sv. Misi). 1. jūlijā plkst. 12. 00 kapusvētki Carnikavas
kapos (ar sv. Misi).
No 23. 06. līdz 25. 06. aicinam uz sv. M. Magdalēnas draudzes sadraudzības laiku Engurē. Aicinam pieteikties
p i e b a z n ī c a s d e ž u r a n t ē m va i r a k s t o t a l f a s kurss.magdalena@gmail.com. Sīkāka informācija pie Anitas t.
26554125!
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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!
Otrdien, plkst 13.00 Senioru klubiņā tikšanās ar garīdznieku.
Jurista konsultācijas par mājokļa jautājumiem. 1.jūnijā plkst.
14.00. Konsultē A. Krūkle, iepriekš pierakstoties pa
tālr.20000466.
Aicinām pieteikties pie sociālās darbinieces Ritas brīvprātīgos
nodarbību vadītājus, lektorus, muzeja gidus, dežurantus, palīgus telpu uzkopšanā, puķu laistīšanā, gludināšanā un citās
aktivitātēs!!!
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
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: Klosteriela 4, zvanīt 15. Nodarbības vada misionārs Žozefs Bastēns.
Aicināti visi!
Turpinam vākt ziedojumus baznīcas zvanu torņa labiekārtošanai un zvanīšanas sistēmas uzstādīšanai!
Paldies par atsaucību un iesaistīšanos!

