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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
Pastāvīgais diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076, e-pasts: siniad@gmail.com

 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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Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū!
Šodienas Evaņģēlijā Jēzus mums
saka, kas pasniegs kausu auksta
ūdens padzerties vienam no šiem mazajiem, tādēļ ka viņš ir māceklis, patiesi, Es jums saku: viņš savu algu
nezaudēs.
Sv. Terēze no Avilas raksta, cik
viegli ir atpazīt cilvēkus, kam ir
patiesa tuvākmīlestība, un tos,
kuru mīlestība ir vājāka.
Ja jūs saprastu šī tikuma nozīmību, jūs nerūpētos ne par ko citu.
Kungs mums prasa darbus. Ja,
piemēram, jūs redzat slimnieku,
kam varat atvieglot sāpes, Kungs
vēlas, lai jūs atstātu savu lūgšanu
un būtu kopā ar šo cilvēku, un
viņam parādītu žēlsirdību.
Un, ja šis slimnieks ciestu, lai jūs
dalītos viņa sāpēs; un gavētu, ja
tas vajadzīgs, lai viņam būtu nepieciešamā pārtika. Un to visu lai
jūs darītu ne tikai aiz mīlestības
pret šo cilvēku, bet tādēļ ka tā ir
mūsu Skolotāja griba. Lūk, patiesā vienotība ar Viņa prātu, saka

Baznīcas mācītāja Terēze no Jēzus.
Jo vairāk mēs esam vienoti ar savu tuvāko, jo vienotāki esam ar
Dievu.
Tāda ir mīlestības daba. Kamēr
nēesam atklājuši un nemīlam
Dievu, tikmēr esam tālu no sava
tuvākā.
Bet, ja mēs mīlam Dievu, tad, jo
vairāk Kungam tuvojamies aiz
mīlestības uz Viņu, jo vairāk ņemam dalību tuvākmīlestībā; un,
jo vairāk esam vienoti ar tuvāko,
jo tuvāk esam Dievam.
Ticība bez mīlestības ir fanātisms. Dievs, es lūdzu, esi mana
Mīlestība, kas visu pārveido un
sakārto un visu pierasto piepilda
ar dievišķu klātbūtni. Amen!
Pr. AK.
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Draudzes informācija
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 mūsu draudzes grupas
Magdalēnas agape sadraudzības tikšanās!
Šonedēļ, no 3. līdz 6. jūlijam Rīgas Garīgajā seminārā notiks Rīgas un Jelgavas diecēzes priesteru rekolekcijas. Tās vadīs
jezuītu tēvs no Krievijas Michael Desjardins, S.J.
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.

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. Aicināti visi!
Pāvests Francisks pieņēma audiencē Kanonizācijas lietu
kongregācijas prefektu kardinālu Andželo Amato. Tikšanās laikā Svētais tēvs parakstīja kongregācijas sagatavotos dekrētus
par divpadsmit ticīgo moceklību, varonīgi praktizētajiem tikumiem un ar viņu aizbildniecību veiktā brīnuma autentiskumu.
Starp drīzumā pasludinātajiem svētīgiem ir Nabadzīgā Bērna
Jēzus kongregācijas dibinātāju Klāru Fei (1815-1894). Viņas dibinātās kongregācijas māsas aktīvi darbojas vairākās Latvijas
pilsētās un ir cieši saistītas ar sv. Marijas Magdalēnas draudzi!
Apsveicam un ietveram lūgšanā!
25. jūnijā Viļņā notika arhibīskapa Teofila Matuļoņa beatifikācijas svinības. Kā priesteris, viņš ir kalpojis arī Latgalē. Teofils ir dzimis 1873. gadā Kudorišķu ciemā, mācījies Daugavpils
ģimnāzijā un Pēterburgas garīgajā seminārā, 1900. gadā Pēterburgā iesvētīts garīdznieka kārtā, strādājis Latvijā – Varakļānu
un Bikavas draudzēs, bet no 1910. gada – Pēterburgā.

Magdalēnas vēstis

2017. gada 2. jūlijs Nr. 25 (288)

Dievam viss ir iespējams!

Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr. 26787734

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, 04.07. plkst 13.00 Senioru klubiņā prāta spēle
“Zini vai mini”. Tēma “Latvijas pilsētas”.
11.07. plkst 13.00 Lekcija "Apzināties sabalansēta uztura
pamatprincipus, kas palīdz saglabāt un atjaunot veselību". Lektore - veselības veicināšanas speciāliste Vineta
Ikauniece-Ozoliņa.
13.07.plkst.11.00 Ekskursija uz Latvijas Kara muzeju.
Trešdienās, plkst. 11.00-13.30 Lekcijas jaunajam māmiņām sadarbībā ar biedrību “Caur visam grūtībām kopā”.
Latvijas konsekrēto rīkotā nometne jauniešiem "Campo
Jēzus" (Skaistkalnē, no 5.-8. jūlijam). Aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 16-20 gadiem. Nometnes tēma: "Manām kājām Tu esi licis nostāties plašākā vietā".
Programmā būs daudz interesantu tikšanos ar viesiem, pārdomas par jauniešu vietu Baznīcā, radošas darbnīcas, sports,
sadraudzība. Precīzāka programma jau drīzumā www.campojezus.lv. Dalības maksa: 20 eiro. (jauniešus no
mūsu draudzes atbalsta draudze / jautāt draudzes prāvestam).Pieteikšanās: rakstot campojezus@gmail.com vai pa
tel. 27 868 494 (m. Inesei Ievai).
“Korupcija ir audzējs, kas nogalina cilvēku un sabiedrību. Tā ir dažādu mafiju kopējā valoda, nāves process, kas sairdina sadzīvi starp cilvēkiem, dod priekšroku noziegumam
un galu galā sagrauj arī pašus korupcijas autorus.” Šādi
korupciju definē pāvests Francisks. Par šo sociālo nelaimi viņš
runā grāmatas “Korozija” ievadā.

