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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
Vasaras periodā sv. Mise angļu valodā plkst. 14. 00 nenotiek!

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 11. jūnijs Nr. 23 (286)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū!
Tulīt pēs Svētā Gara atnākšanas
svētkiem Baznīca mūs aicina uzlūkot, svinēt un pateikties par
Svēto Trīsvienību. Dievs ir Tēvs,
Dēls un Gars.
Trīsvienība nav aritmētikas jautājums, ne ģeometriska konstrukcija, ne filozofisku meklējumu
priekšmets. Trīsvienība ir Mīlestības noslēpums. Un Mīlestība sevi
dāvā: Dēls Tēvam, Tēvs Dēlam,
Viņi abi — Garam un Gars —
Viņiem.
Šī savstarpējā sevis dāvāšana
Trīsvienības iekšienē rada kustību, ko atklāj Rubļeva skaistā Trīsvienības ikona: trīs gluži līdzīgi
eņģeļi, kas it kā sacenšas, kā godbijīgāk noliekt galvu viens otra
priekšā, savstarpējā laipnībā, kas
ietiecas bezgalīgajā...
Jau tagad mēs varam nojaust un
baudīt to mūžīgo svētlaimi, kāda
mums ir sagatavota Debesīs. Savā
neprātīgajā mīlestībā trīskārt svētais Dievs par savu mājvietu ir

izvēlējies mūsu sirdi. Svētā Elizabete no Trīsvienības ir rakstījusi:
“Debesis mēs nesam savā sirdī,
un mūs apņem Mīlestība, bezgalīga Mīlestība – visa Vissvētā
Trīsvienība atdusas mūsos.” Mēs
esam Trīsvienības mājoklis, bet
Trīsvienība savukārt ir mūsējais.
Svētā Trīsvienība – lūk, mūsu
mājas! Tās ir Tēva mājas, no kurām mums nekad nevajadzētu
aiziet…
Svētīgus Sv. Trīsvienības svētkus!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam Latvijas televīzijas darbiniekus mūsu
draudzē! Lūgsimies par viņiem un viņu kalpojumu!
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 mūsu draudzes grupas
Magdalēnas agape sadraudzības tikšanās Liepas zālē (2. stāvā)!
Šodien, 11. 06. plkst. 12. 00—13. 00 mūsu baznīcā sv. Mise
vācu valodā. (Svētceļnieku grupa no Vācijas).
KATEHĒZE pieaugušajiem 11. jūnijā Sv. Ģimenes Mājā
plkst. 13. 45. (Evija Anastāsija). Tēma: Svētie sakramenti.
Pirmdien, 12. 06. plkst. 18. 00 Tezē sezonas noslēguma
lūgšana! Pēc sv. Mises sadraudzības agape, liecības, pateicība!
13. 06. plkst. 12. 00 Fatimas Dievmātei veltīta sv. Mise!
15. jūnijā Kristus Vissvētā Miesa un Asinis svētki!
Sv. Mises mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00 (procesija)!
Svētdien, 18. 06. mūsu draudzē sv. Mise plkst. 8. 00,
tad Sv. Mise pie Sāpju Dievmātes baznīcas plkst. 11. 00, pēc tam
procesija ar Vissv. Sakramentu pa Vecrīgas ielām!
SV. MISE 18. 06. plkst. 10. 00 MŪSU DRAUDZĒ NENOTIKS!
SV. MISE plkst. 18. 00 tiek pārcelta uz sv. JĒKABA KATEDRĀLI plkst. 18. 30., kur pastāvīgā diakonāta svētības saņems Dainis Stikuts! Pastāvīgais diakons iesaistās draudzes dzīvē, palīdz
garīdzniekiem viņu kalpojumā. Viņš var kristīt, laulāt, dalīt Svēto Komūniju, teikt sprediķi vai vadīt bēres, bet nevar svinēt Euharistiju un pieņemt grēksūdzi.
SV. MISE 18. 06. plkst. 18. 00 MŪSU DRAUDZĒ NENOTIKS!
No 23. 06. līdz 25. 06. aicinam uz sv. M. Magdalēnas
draudzes sadraudzības laiku Engurē. Aicinam pieteikties draudzes mājas lapā vai pie baznīcas dežurantēm!
1. 07. plkst. 12. 00 kapusvētki Carnikavas kapos (sv. Misi).
No 7. jūlija vakara līdz 12. jūlijam Rīgā viesosies 17 jaunieši / svētceļnieki (kopā ar savu priesteri no Avilas). Meklējam
viesģimenes, kurās ir jaunieši, kuri varētu viņus uzņemt pie sevis! Detalizētāka informācija pie Ēvijas, tel. 28368861.
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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, 13.06. plkst 13.00 Senioru klubiņā Gadskārtu tradīcijas teorija un prakse.
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 draudze mājas 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. Kontakti: grupas
vadītāja – Olga (28383586) Adrese: Klostera iela 4, zvanīt 15.
Aicināti visi!

