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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 25. jūnijs Nr. 24 (287)

“Katru, kas mani atzīs cilvēku priekšā, Es atzīšu sava
Tēva priekšā...” (Mt 10, 33)

Dārgie Kristū!
Esam jau jūnija mēneša izskaņā.
Šis mēnesis gan Baznīcā, gan
mūsu draudzē bija īpaši bagāts ar
notikumiem un dažādiem
svētkiem. Šajā mēsnesī
Vasarsvētkos noslēdzām Baznīcā
Lieldienu liturģisko laiku.
Svinējām vislieāko mūsu ticības
noslēpumu – Vissvētās
Trīsvienības svētkus.
Visā Baznīcā īpaši aktuāla šajā
mēnesī bija Euharistijas - Mūsu
Kunga Jēzus Kristus Miesas un
Asins godināšana, kas spilgti
atklājas adorācijā un procesijās,
kad Pestītājs Vissvētākajā
Sakramentā iziet pilsētu un ciemu
ielās, lai visiem cielvēkiem nestu
Savu svētību un mīlestību. Arī
Vecrīga nebija izņēmums! Dieva
mīlestības manifestāciju
Euharistiskajā procesijā pa
Vecrīgas ielām varēja piedzīvot
ikviens. Un ikviens bija aicināts
“atzīt Kungu Jēzu cilvēku priekšā”.
Šajā mēnesī tikām aicināti vēl

vairāk ieskatīties mūsu dvēseles
dziļumos, kad skaidri mūsu sirdis
uzrunāja un pildīja ar mīlestību
Kunga Jēzus Vissvētā Sirds.
“Sirds, kas tik ļoti ir mīlējusi cilvēkus
un kas pilnībā ir atdevusi Sevi, lai
apliecinātu viņiem savu mīlestību” (sv.
Margarita Alakok).
Viens no lielākajiem Dieva
mīlestības lieciniekiem, kas
mums rāda piemēru kā liecināt
par Kristu ir svētais Jānis
Kristītājs, kura dzimšanas
svētkus arī šogad mēs svinējām.
Pa te i c a mi e s Di eva m pa r
ordinācijas svētkiem, kuru laikā
Dainis saņēma diakona svētības!
Tas īpaši izrotāja jau tā bagāto ar
svētkiem jūnija mēnesi. Lūgsim
viņam Dieva palīdzību un
svētību šajā kalpojumā!
U n l ū g s i m D i e va m a r ī
stiprinājumu mūsu ticībai un
mīlestībai, lai viss, ko svinējām
šajā mēnesī, mums palīdz vēl
vairāk liecināt par Kristu!
Dieva svētību vēlot, pr. Elvis
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Draudzes informācija
Sirsnīgs paldies visiem, kuri iesaistījās un piedalījās sv.
Misē un Euharistiskajā procesijā gan šeit mūsu baznīcā, gan pa
Vecrīgas ielām! Tāpat visdziļāko pateicību par nesavtīgo
kalpošanu, lūgšanu un ticības pilno liecību izsakām visiem, kas
iesaistījās sagatavošanas darbos un liturģijas svinībās D a i ņ a
ordinācijas svētkos par diakonu!
Pateicība Dievam par skaisti pavadīto draudzes
sadraudzības laiku Engurē! Paldies par jūsu atsaucību un
klātbūtni.
Trešdien meistari no Polijas mūsu baznīcas tornī
pabeidza zvanu uzstādīšanu. Paldies visiem par dāsnajiem
ziedojumiem un atbalstu! Aicinām arī turpmāk atbalstīt ar
lūgšanām un ziedojumiem, jo daļa vēl ir jāapmaksā. Jau
iepriekš no sirds pateicamies!!!
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 mūsu draudzes grupas
Magdalēnas agape sadraudzības ikšanās Liepas zālē!
Ceturtdien, 29. jūnijā svinam Sv. apustuļu Pētera un
Pāvila svētkus. Obligāta svētku diena! Sv. Mises mūsu baznīcā
plkst. 7.30 un 10.00. Svētā Mise vakarā plkst. 19.00 mūsu
baznīcā nenotiks!!!
Tā tiek pārcelta uz sv. Pētera baznīcu
Vecrīgā. Visi mīļi aicināti!!!

Svētku kārtība:

Pētera baznīca atvērta no plkst. 17. 30.
Svētku koncerts plkst. 18.00.
(Iespēja saņemt grēksūdzes sakramentu)

Svinīgā Svētā Mise plkst 19.00.

Pēc Mises adorācija, svētība ar Vissvētāko Sakramentu!

Agape, sadraudzības laiks, liecības.
Ziedojumi tiek vākti Vatikāna kūrijas vajadzībām.
Sestdien, 1. jūlijā Tautas rožukroņa sv. Mise plkt. 12.00
Sāpju Dievmātes baznīcā.



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!
Trešdienās, JAUNUMS! plkst 12.00 Krāsu terapija.
Vada Inga Lukašinska.
Ceturtdienās, plkst 18,00 Kristīgo filmu vakari.
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,
Tālrunis: 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
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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

