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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
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! Līdzībā par sējēju Kristus
mums parāda, ka Viņa vārdi uzrunā visus bez izņēmuma. Tāpat
kā sējējs Evaņģēlijā neizvēlas
augsni un sēj visos vējos, tāpat
Kungs nešķiro bagāto un nabago,
prātīgo un vientiesi, neizglītoto
un mācīto, drosmīgo un gļēvo,
bet gan vēršas pie visiem.
Jēzus izstāsta šo līdzību, lai iedrošinātu savus apustuļus un tiem
mācītu nepadoties pat tad, ja cilvēku, kas Vārdu uzņem, būtu
mazāk par tiem, kas To iznieko.
Tieši tā rīkojās pats Mācītājs,
kurš, lai gan zināja, kas nākotnē
sekos, tomēr nemitējās sēt savu
sēklu.
Bet, tu sacīsi, kāpēc gan sēt starp
ērkšķiem, uz akmeņiem vai uz
ceļa? Ja runa patiesi būtu par sēklu un zemi, tad šādai rīcībai trūktu jēgas; taču, ja sacītais attiecas
uz dvēselēm un Vārdu, tad sējēja
pūles ir pelnījušas uzslavas.
Mums būtu pamats pārmest
zemniekam, ja viņš tā rīkotos:

akmens taču nevar kļūt zeme,
ceļš nevar vairs nebūt par ceļu un
ērkšķi vairs nebūt par ērkšķiem!
Tomēr garīgajā dzīvē tā nav: akmens var kļūt par auglīgu zemi,
ceļš var atbrīvoties no gājēju soļiem un kļūt par zaļojošu lauku,
ērkšķi var tikt izrauti un ļaut
graudam brīvi nest augļus.
Kungs nevēlas mūs atstāt bezcerībā, bet gan dāvā mums atgriešanās cerību un atklāj, ka ir iespējams atbrīvoties no pagātnes un

ieiet auglīgā zemē.
(Sv. Jānis Hrizostoms)

Magdalēnas vēstis

2017. gada 16. jūlijs Nr. 27 (290)

Dievam viss ir iespējams!

Draudzes informācija
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 un 18. 00 draudzes sadraudzības laiks sv. M. Magdalēnas dārzā. Sadraudzības agape
un pateicība par priestera Elvja svētīgo kalpošanu! Magdalēnas
agapes tikšanās!
Draudzes vārdā pateicos par priestera Elvja pirmo priesteriskās kalpošanas gadu, iesaistīšanos sv. M. Magdalēnas
draudzes dzīvē un aktivitātēs, kā arī izteiksmīgo liecību un
sakramentu svinēšanu! Svētīgu un žēlastībām bagātu kalpošanu
sv. Antona draudzē!
Pr. Andris Kravalis
Sirsnīgi pateicos visiem, kuri iesaistījās spāņu jauniešu
uzņemšanā un pavadīšanā! Paldies viesģimenēm, paldies draudzes kalpotājiem un brīvprātīgajiem! Draudzes prāvests.
Šodien, 16. jūlijā baznīca godina Karmela dievmāti! Kā
izteiksmīga Dievmātes aizsardzības un garīgās klātbūtnes zīme
ir Karmela skapulārs. Tie kuri vēlētos to šodien saņemt—
lūgums vērsties pie draudzes prāvesta!
22. jūlijs Sv. Marijas Magdalēnas svētki! Sv. Mises 22. 07.
sestdien, plkst. 7.30, 10.00 un 19.00! Svētdien, 23. jūlijā plkst. 10.
00 pēc sv. Mises svinīga procesija! Šajās dienās būs baznīcas
torņa, dievnama zvanu apskate, filmas pirmizrāde, konferences
un sadraudzības laiks! Visi mīļi aicināti!
Mūsu draudzē darbojas Evaņģelizācijas grupa
“Evaņģēlija vēstneši”. Grupa tiekas piektdienās 18.00. Kontakti: grupas vadītāja – Olga (28383586) Adrese: Klostera iela 4.
Aicināti visi!
29. jūlijā plkst. 17.00 mūsu draudzē garīgās mūzikas labdarības koncerts. Mērķis—dievnama zvanu uzstādīšanas izmaksu segšana!
KAPU SVĒTKI : 16. jūlijs 15.00 Ulbrokas Meža kapos /
29.jūlijs 13.00 Ziepniekkalna kapos / 29.jūlijs 13.00 Bolderājas
kapos / 30.jūlijs 15.00 Sarkandaugavas kapos / 20.augusts 15.00
Jaunciema kapos / 26. augusts 14.00 Raiņa kapos
27.augusts 14.00 Katlakalna kapos / 27. augusts 15.00 Pļavnieku
kapos
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, plkst 13.00 Senioru klubiņā Prāta spēle “Zini vai mini”. Tēma “Latvijas pilsētas”.
Otrdienās, plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas, iepriekš pierakstoties pa tālr. 20000466. Vada diakons Dainis Stikuts.
Ceturtdien, 20.07.plkst.11.00 Ekskursija uz Saeimu.
Piektdienās, plkst. 10.00-12.00 Rokdarbu pulciņš.
Vada Inguna un Eleonora.

Mūsu draudze mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv,
magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Sv. Marijas Magdalēnas draudzes svētceļojums uz Aglonu sāksies 7. augustā (sapulcēšanās / iepazīšanās / vakarā—
sadraudzības laiks). Iziešana no Jersikas Romas katoļu baznīcas 8. augustā no rīta. Maršruts Nīcgale—Kalupe—Višķi—
Augšakalne—Aglona! Iziešanas vietas izvēle ir sv. Marijai
Magdalēnai veltīts dievnams! Aicinam pieteikties draudzes
mājas lapā vai pie draudzes dežurantes! Svētceļojums palīdz
no jauna atrast savas kristīgās saknes. Tas palīdz cilvēkiem
iepazīt Kristu, tuvoties Viņam un padziļināt savu ticību. Izmantosim šo skaisto iespēju lai dotos ceļā! Atbildīgie Anita
26554125, diakons Dainis 29158076, pr. Andris.
Pāvests Francisks: «Dārgie brāļi un māsas, kristīgā cerība ir liels tikums, kas mūs stiprina un neļauj mums nogrimt
ikdienas dzīves grūtību un pārbaudījumu jūrā.
Cerība ir prieka avots. Tā piepilda mūsu sirdis ar mieru. Neļaujiet nozagt sev cerību! Lai Dievs jūs svētī! Kristieša vienīgais spēks ir Evaņģēlijs »

