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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 30. jūlijs Nr. 29 (292)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šodienas Evaņģēlijs
baznīcas liturģijā runā par Debesu valstības tuvumu.
Kas ir šī Debesu valstība, kas ir
šī Dieva valstība? Mēs tūlīt sākam domāt par kaut ko, kas
atrodas ārpus šīs pasaules realitātes: mūžīgo dzīvi. Jā, tā ir
patiesība, ka Dieva valstība izpletīsies pāri šīs pasaules robežām. Taču labā vēsts, ko atnesa
Jēzus, nav jāgaida tikai nākotnē. Dieva valstība ir tuvu, tā
zināmā veidā jau ir klātesoša
un jau tagad varam sajust tās
garīgo spēku.
Dieva valstība ir tuvu! – saka
Jēzus. Dievs nāk, lai nodibinātu savu valstību mūsu vēsturē,
šodien, katru dienu, mūsu
dzīvē. Un tur, kur tā ar ticību
un pazemību tiek pieņemta, tur
valda mīlestība, prieks un
miers! Lai kļūtu par Dieva valstības līdzdalībnieku, mums ir

jāmaina sava dzīve, iekšēji jāatgriežas.

Mums ir jāatgriežas katru dienu no jauna. Esam aicināti pārtraukt iet pa izdevīgiem, bet
maldinošiem ceļiem. Esam aicināti atmest šīs pasaules elkus:
panākumu gūšanu par katru
cenu, dzīšanos pēc varas, bagātībām un baudām, aizmirstot
līdzcilvēkus. Šodien Dieva
Vārds mūs aicina pakārtot savu
dzīvi Kungam, kurš nāk. Dievs
nevēlas atņemt mums brīvību,
bet dāvāt patieso laimi. Meklēsim to kā lielāko dārgumu! Pr.
Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 30. jūlijā Sv. Misē plkst. 10:00 Kristības sakraments un Pirmā sv. Komūnija!
Svētdien draudzes locekļi un interesenti ir aicināti uz baznīcas
torņa, zvanu un zvanīšanas sistēmas apskati! Draudzes mājas
lapā ir apskatāma dokumentālā filma ‘Cilvēki - zvani’. Draudzes vārdā pateicamies visiem, kuri iesaistījušies baznīcas zvanu iegādē, uzstādīšanā, dievnama torņa labiekārtošanā un skatu torņa izveidē! Sākot no 1. augusta turpināsies labiekārtošanas
darbi baznīcas bēniņos un dievnama tornī. Aicinam brīvprātīgos (krāsošanas, tīrīšanas darbi, visas dienas garumā). Pieteikties pie prāvesta vai Māra t. 29442555
2. augustā plkst. 20. 00 mūsu draudzē Rīgas vēsturiskās
mūzikas festivāla ieskaņas. J. V. Mēdera Motetes. Izpilda baroka mūzikas ansamblis.
Tautas Rožukroņa dalībnieku pirmās mēneša sestdienas
tikšanās (5. augustā) notiks Aglonā!
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!
KAPU SVĒTKI : 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. Svētceļojuma maršruts: Nīcgale, Kalupe,
Nīdermuiža, Aglona.
Aicinam pieteikties draudzes mājas lapā vai pie draudzes dežurantes! Atbildīgie Anita 26554125, diakons Dainis 29158076, pr.
Andris. Svētceļnieku tikšanās:
6. augustā (svētdien) pēc sv. Mises plkst. 18. 00!

Magdalēnas vēstis

2017. gada 30. jūlijs Nr. 29 (292)

Dievam viss ir iespējams!

Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, 01.08. plkst. 13.00 Senioru klubiņā Filma “Es ticu”.
17.08. plkst. 11.00 Ekskursija uz Latvijas Kara muzeju.
II. Pasaules kara ekspozīcija.
Pirmdienās un otrdienās plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas,
iepriekš pierakstoties pa tālruni20000466. Vada diakons Dainis
Stikuts.
Trešdienās plkst. 13.00-14.00 Psiholoģes Dzintras Bušmanes
konsultācijas, iepriekš pierakstoties pa tālruni 20000466.
Piektdienās plkst. 12.00-14.00 Nodarbība “Dziedāsim latviski
un latgaliski”. Vada Bernadeta.
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.

www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Iespējams pieteikties braucienam uz Aglonas svētkiem ar autobusu. Sīkāka informācija pie draudzes dežurantes Lonijas
Patiesi, patiesi, Dieva Valstība ir tevī. Meklē pāri visam,
meklē vienīgi Dieva Valstību, kas ir tavas sirds dzīlēs, un viss
pārējais tev tiks dots līdz ar to. Kristietis, Kristus māceklis, ir
cilvēks, kam pietiek ar Dievu!

