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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!
Kungs, visiem, kas vēlējās Tev
sekot, Tu sacīji, ka Tavs jūgs ir
maigs. Tu sacīji, ka Tava nasta
ir viegla. Tavs jūgs ir ērkšķu
kronis un krusta ceļš, bet Tu
mani iedrošini, lai mīlestībā es
no tiem nebaidos.
Kungs, kas izgaismotu manu
dvēseli un dāvātu sirdij patiesu
prieku?
Kas paceltu mani pēc kritiena?
Kas dāvātu spēku saglabāt uzticību pret draugiem un rast
mīlestību pat pret ienaidniekiem?
Kristu, to spēj Tava mīlestība.
To spēj Tava mīlestība, kas mīl
manī. Es vēlos Tev sekot,
Kungs.
Es vēlos, lai Tava mīlestība mani piepilda.
Es vēlos tai atbildēt un, dāvājot
mīlestību citiem, pieredzēt to,
kā aug mīlestības spēks.

Ja kāds vēlas "gūt panākumus
dzīvē", viņš pats kļūst par savu
mērķi, par interešu centru.
Viņš aizmirst būtisko, kas ir
mīlēt, kalpot, sevi dāvāt, sevi
ziedot citu labā, sevi pazaudēt
viņu dēļ. Kas savu krustu labprātīgi pieņem, tam krusta
smagums pārtop par maigu paļāvību un drošu cerību uz mūžību. Šis ir īstais panākums,
vienīgais panākums, Kristus
panākums — tas panākums, uz
kādu Dievs mūs aicina.
Pr. AK
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Draudzes informācija
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 mūsu draudzes grupas
Magdalēnas agape sadraudzības tikšanās!
Šonedēļ mūsu draudzē viesosies 17 spāņu jaunieši, kopā
ar savu priesteri no Avilas. Mūsu draudzē: 9.07. 16. 30 slavēšana
baznīcā, vada Kaspars Ezeriņš, 10.07. 9. 30 / 11.07. 9:45 un
12.07. 9. 00 rīta lūgšana kopā ar spāņu jauniešiem (dievnamā).
13. jūlijā plkst. 12. 00 sv. Mise Fatimas Dievmātes godam!
13.jūlijā plkst. 20. 00 mūsu dievnamā kora Fortius koncerts Sing Hallelujah! Gospeļa un džeza ritmos!
Mūsu draudzē darbojas Evaņģelizācijas grupa “Evaņģēlija vēstneši”. Grupa tiekas piektdienās 18. 00. Kontakti: grupas vadītāja – Olga (28383586) Adrese: Klostera iela 4. Aicināti visi!
Kristieša dzīves stila pamatā ir trīs lietas: atbrīvošanās,
apsolījums un svētība.
Mūsu ceļš sākas katru rītu no jauna. Tas ir uzticēšanās Kungam
ceļš, pārsteigumu pilns ceļš. Dažreiz šie pārsteigumi nav labi –
piemēram, kāda slimība vai nāve. Tomēr mūsu sirds ir atvērta,
jo zinām, ka Kungs mūs aizvedīs drošā vietā. Viņš ievedīs mūs
zemē, ko mums ir speciāli sagatavojis. Ja mūsu dvēsele pārāk
labi iekārtojas, tad tā pazaudē šo spēju iet pretī apsolījumam.
Tā vietā, lai tā virzītos uz priekšu, tā piesavinās šo apsolījumu.
Kā trešo elementu pāvests minēja svētību. Kristietis svētī, tas ir,
runā labu par Dievu un par citiem cilvēkiem, un ļauj Dievam un
citiem arī sevi svētīt. Tādā veidā viņš var iet uz priekšu. Svētīt
citus pienākas ne tikai garīdzniekiem, bet arī lajiem.
Pāvests Francisks
NOMINĀTI: Priesteris, tēvs Fransesko Kapu SVD ir atcelts no
Rīgas Sv. Antona draudzes vikāra pienākumiem un iecelts par
mūsu draudzes vikāru.
Priesteris Elvis Rudovičs ir atcelts no Sv. Marijas Magdalēnas
draudzes vikāra pienākumiem un iecelts par Rīgas Sv. Antona
draudzes vikāru. 16. 07. tiks svinētas pr. Elvja pateicības dievkalpojumi. Pastāvīgais diakons Dainis Stikuts ir nozīmēts kalpošanai Sv. M. Magdalēnas draudzē.
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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, 11.07. plkst 13.00 Lekcija "Apzināties sabalansēta uztura pamatprincipus, kas palīdz saglabāt un atjaunot veselību". Lektore - veselības veicināšanas speciāliste Vineta Ikauniece-Ozoliņa.
Otrdienās, plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas vada diakons
Dainis Stikuts, iepriekš pierakstoties pa tālr. 20000466.
Veidojam brīvprātīgo iniciatīvas grupu, ar mērķi apmeklēt cilvēkus Latvijas Onkoloģijas centrā, lai sniegtu cilvēcisku atbalstu. Brīvprātīgie dosies uz slimnīcu reizi nedēļā, bet pirms
tam būs jāiziet apmācības. Mācības plānotas augstā, kuras
vadīs profesionāļi – ārsti, psihoterapeiti, kapelāni. Mācību
procesā mācīsimies kā sarunāties/ klausīties. Kā komunicēt
ar smagi slimu cilvēku. Mācīsimies arī caur pieredzi. Mūsu
uzdevums būs uzklausīt, būt blakus. Ja sajūtat sevī šo aicinājumu - kalpot ar vēzi slimiem cilvēkiem, zvaniet un piesakieties pa tālruni 29607792 (Saiva) vai epastu gimenesmaja@gmail.com.

Mūsu draudze mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv,
magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Sirsnīgs paldies draudzes talkas dalībniekim! Jūsu nodomā tiks svinēta sv. Mise 12. jūlijā plkst. 7. 30!

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga vecāku
svēto Luī Martēna un Zēlija Gerēnas svētki 12. jūlijā

18. 40 Vesperes, 19. 00 Sv. Mise (laulātajiem pāriem iespēja atjaunot Laulības solījumu). Vissvētākā Sakramenta pagodināšana. Sv. Terēzes vecāku relikviju godināšana. Sadraudzības
laiks (agape) Sv. Ģimenes Mājā / Režisora J. Logina filma
‘Ceļā’. Tikšanās ar filmas režisoru.

