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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
Priesteris Karols tālr. 24914320

 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 23. jūlijs Nr. 28 (291)

Sievietes, kas nesa smaržzāles,
sūtīja Mariju Magdalēnu, lai tā
pirmā dotos uz Jēzus kapu, kā
raksta evaņģēlists svētais Jānis.
Bija tumšs, taču mīlestība izgaismoja nakti, un Magdalēna ieraudzīja lielo akmeni noveltu no
kapa ieejas. Marija atpazīs Viņa
balsi, sauc savu pazudušo avi, jo
Viņš ir patiesais gans. “Marija,”
Jēzus uzrunāja sievieti, un tā Viņu pazina! “Steidzies, Marija, un
pulcini manus mācekļus! Modini
viņus visus no miega, lai tie nāk
man pretī iedegtām lāpām. Ej un
saki viņiem: Līgavainis ir pamodies, Viņš ir iznācis no kapa.
Apustuļi, dzeniet prom savas nāves skumjas, jo ir atmodies Tas,
kas kritušajiem cilvēkiem dāvā
augšāmcelšanos!”
“Un manas sēras pārvērtās gavilēs, mani pārņēma prieks un līksme! Es nevilcinos apliecināt:
esmu saņēmusi tādu pašu godu
kā Mozus. Es redzēju, jā, es redzēju nevis uz kalna, bet gan kapā, nevis mākoņa ieskautu, bet

pašu savā miesā garīgo būtņu un
padebešu Kungu, Viņu, kas ir,
kas bija un kas nāk. Viņš man
sacīja: “Steidzies, Marija, atklāj
tiem, kas mani mīl, ka es esmu
augšāmcēlies! Nes šo labo vēsti
Noasa pēcnācējiem, kā balodis
viņam atnesa olīvkoka zariņu
(Rad 8, 11).
Saki tiem, ka nāve ir uzveikta un
Kungs ir cēlies no kapa – Viņš,
kas dāvā kritušajiem cilvēkiem
augšāmcelšanos.””

Svētais Romāns Melodijs
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes jauno priesteri Karolu (Polija)!
Šodien, 23. jūlijā Sv. Mise plkst. 8:00. Sv. Mise plkst. 10:00.
Pēc tam procesija, sadraudzības laiks, baznīcas torņa apskate,
filmas pirmizrāde. Plkst. 17.00 sv. Mise franču valodā, plkst.
18:00 Sv. Mise, pēc tam sadraudzības laiks, baznīcas torņa un
zvanu apskate, filma. Visu dienu garumā būs iespēja iepazīties
ar baznīcas torņa telpām, zvanu sistēmu un torņa skatu laukuma platformu. Draudzes vārdā pateicamies visiem, kuri iesaistījušies baznīcas zvanu iegādē, uzstādīšanā, dievnama torņa labiekārtošanā un skatu torņa izveidē!
Mūsu draudzē darbojas Evaņģelizācijas grupa
“Evaņģēlija vēstneši”. Grupa tiekas piektdienās 18. 00. Kontakti: grupas vadītāja – Olga (28383586) Nodarbības vada misionārs Jāzeps Bastēns. 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 : 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
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. Aicinām pieteikties draudzes mājas lapā
vai pie draudzes dežurantes! Svētceļojums palīdz no jauna atrast savas kristīgās saknes. Izmantosim šo skaisto iespēju lai
dotos ceļā! Atbildīgie Anita 26554125, diakons Dainis 29158076,
pr. Andris. Svētceļnieku tikšanās:
29. jūlijā (sestdien) pēc sv. Mises plkst. 19. 00 un
6. augustā (svētdien) pēc sv. Mises plkst. 18. 00!
Meklējam kravas autobusu svētceļojuma laikam! Būsim pateicīgi par jebkuru transportu mantu pārvadāšanai. Pr. Andris
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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!
Otrdienās, plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas. iepriekš pierakstoties pa tālr. 20000466. Vada diakons Dainis Stikuts.
Ceturtdienās, plkst. 15.00-17.00 Dejas Senioriem. Vada Antra
Zūkere.
Piektdien, 28.07. plkst. 12.30 Māmiņu un bērnu vingrošana.
Vada vecmāte Baiba Stikute.
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 e-pastu gimenesmaja@gmail.com.
28.jūlijā /piektdiena/ Lidija Lasmane svinēs savu
92.dzimšanas dienu. Plkst. 19.00 notiks dievkalpojums (Sv.
Mise) par godu Lidijas Lasmanes dzīves gājumam. Pēc dievkalpojuma – radoša saruna, tikšanās – liecība draudzes telpās
un dokumentālā Andreja Verhoustinska filma 'Lidija' . Tikšanās ar režisoru. Ļoti mīļi tiek aicināti visi interesenti.

www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv

draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Pāvests Francisks:
Mūsu glābiņš grūtībās – lūgšana, pacietība, cerība!

