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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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Nāc, Svētais Gars, nāc mūsu
Iestiprināšanas Gars, nāc, Tu, kas
padarīji šaubu un baiļu māktos
apustuļus par drošiem Augšāmcelšanās lieciniekiem, nāc, dari
auglīgu un stiprini arī mūsu ticību, liec tai augt. Liec, lai laikā un
nelaikā mums ir drosme iziet no
savām aizslēgtajām augšistabām,
uzveikt bailes un kūtrumu, lai
sauktu pasaulei: Kristus ir dzīvs!
Nāc, Svētais Gars, Iestiprināšanas
Gars, Dzīvais ūdens, kas plūsti
mūsu sirdīs, piepildi slāpes dziļi
mūsos, liec pieaugt mūsu ilgām
pēc Dieva ilgošanās mēra, stiprini
mūsu gribu, stiprini mūsu soļus,
sekojot Kristus pēdās.
Mūsu Iestiprināšanas Gars,
atver mūsu lūgšanas, nāc iemājo
mūsu klusumā, nāc, esi mūsu
modrība un drošais patvērums,
mūsu cīņu dedzība un aizsargs
pret bailēm, skaidrība, pieņemot
lēmumus, un gandarījums darbā.
Liec mūsu sirdīm degt mīlestības
liesmās, dari plašus mūsu apvāršņus, liec, lai ik dienu mēs ejam

vēl mazliet tālāk — vēl mazliet
tuvāk dzīvo zemei!
Svētais Gars, manas dvēseles
dvēsele, es pielūdzu Tevi, apgaismo mani, vadi mani, stiprini un
mierini mani. Saki man visu, kas
man jādara, un pavēli to darīt.
Es apsolu pakļauties visam, ko
Tu man jautāsi, un pieņemt visu,
kam Tu ļausi ar mani notikt.
Rādi man tikai, kāda ir Tava griba!
Svētīgus svētkus! Pr. AK.
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Draudzes informācija
Sirsnīgs paldies visiem kuri iesaistījās draudzes un Svētās
Ģimenes Mājas aktivitātēs Baznīcas nakts norisēs! Paldies par
nesavtīgo kalpošanu, lūgšanu un ticības pilno liecību!
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10.00 mūsu draudzes grupas
Magdalēnas agape sadraudzības tikšanās Liepas zālē!
KATEHĒZE pieaugušajiem 4. jūnijā Sv. Ģimenes Mājā
plkst. 13. 45. (Evija Anastāsija). Tēma: Svētie sakramenti.
Šodien, 4. jūnijā, plkst. 13. 00 Baltezera kapos KAPUSVĒTKI (ar Sv. Misi).
1. jūlijā plkst. 12.00 kapusvētki Carnikavas kapos (ar sv. Misi).
4.jūnijā sv. Jēkaba katedrālē Svētās Mises laikā bīskaps
piešķirs Iestiprināšanas sakramentu. Pirms tam no plkst. 16. 00
slavēšana. Pēc Svētās Mises sadraudzības laiks Kūrijas dārzā
(cerībā uz labiem laika apstākļiem).
5.jūnijā, Vissvētākā Jaunava Marija – Baznīcas Māte,
dievkalpojumi mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00 (pirms
tam Tezē lūgšanas stunda).
5.jūnijā plkst. 20.00 mūsu dievnamā diploma koncerteksāmens Ievai Nīmanei. Programmā—garīgā mūzika!
6.jūnijā plkst. 20.00 mūsu dievnamā Maijas Kļaviņas Reiz
flautas… koncerts. Visi mīļi aicināti!
No 11. - 16. jūnijam Gančauskās (netālu no Siguldas) notiks 5. Latvijas katehēzes nedēļa, Bērnu vasaras nometne "KaNeLa". Tās ir īpašas brīvdienas bērniem, kuri vēlas tuvāk
iepazīt Dievu un Baznīcu. Dalībnieki: 7- 12 gadus veci bērni.
Pieteikšanās no 1.05. http://www.kanela.lv/
No 23.06. līdz 25.06. aicinām uz sv. M. Magdalēnas draudzes sadraudzības laiku Engurē. Aicinām pieteikties draudzes
mājas lapā vai pie baznīcas dežurantēm!
Mūsu draudzē darbojas Evaņģelizācijas grupa
“Evaņģēlija vēstneši”. Grupa tiekas piektdienās 18.00. Kontakti: grupas vadītāja – Olga (28383586) Adrese: Klostera iela 4,
zvanīt 15. Aicināti visi!
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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, 6. jūnijā plkst. 13.00 Senioru klubiņā Vasarsvētku balle. Tiek aicināti visi ar groziņiem.
Trešdienās, JAUNUMS! Plkst. 12.00 Krāsu terapija.
Vada Inga Lukašinska.
Ceturtdienās, plkst 18,00 Kristīgo filmu vakari.
08.06. Dzīve bez robežām. Niks Vujačs.
13.06. plkst. 17.30 Informatīvs seminārs Katram bērnam savu ģimeni - 2017! Aicinām visus interesentus, kuri
jūt aicinājumu palīdzēt bērniem, kam trūkst vecāku mīlestības un kuri spiesti dzīvot bērnu namos. Seminārā kā
lektori būs Rīgas Bāriņtiesas, profesionālās audžuģimeņu
apvienības "Terēze" pārstāvji. Pieredzē dalīsies praktizējoši audžuvecāki. Pieteikties: gimenesmaja@gmail.com,
Tālrunis: 29446400 (Inesei).
Aicinām pieteikties saderināto pārus jaunajai
valsts Pirmslaulību programmai, kura sāksies 15.06. - četri
ceturtdienu vakari ar profesionāliem lektoriem romantiskā gaisotnē ar vakariņām. Pieteikties: ģimenesmaja@gmail.com, Tālr unis: 29448456 (Vineta).
Aicinām pieteikties brīvprātīgos nodarbību vadītājus, lektorus, muzeja gidus, dežurantus, palīgus telpu uzkopšanā, puķu laistīšanā, gludināšanā un citās aktivitātēs!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze

