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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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Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šodienas Evaņģēlijs baznīcas liturģijā runā par ticības
spēku un paļāvības tikumu.Ticība ir vienīgais līdzeklis,
ar kādu Dievs atklājas dvēselei.
Tāpēc, jo vairāk dvēselei ir ticības, jo vienotāka tā ir ar Dievu,
saka svētais Jānis no Krusta. Ticībā mēs saprotam tik daudz,
cik liela ir mūsu uzticēšanās.
Kristus iekāpj mācekļu laivā:
Vai gan tas nebija Viņš, kurš
zem Pētera kājām darīja cietus
jūras viļņus, tā ka ūdeņi kļuva tā
soļiem par stingru un drošu ceļu? (sal. Mt 14, 29).
Kristus iekāpj laivā. Lai šķērsotu
šīs pasaules jūru līdz laiku beigām, Kungs iekāpj savas Baznīcas laivā, lai tos, kas Viņam tic,
vestu līdz pat Debesu tēvijai
mierīgā braucienā un lai darītu
par Valstības pilsoņiem tos, ar
kuriem ir vienots savā cilvēcībā.
Protams, Kristum šī laiva nav
nepieciešama, taču laivai ir nepieciešams Kristus.

Bez šī dievišķā kapteiņa Baznīcas laiva, šūpota ūdeņos, nekad

nesasniegtu ostu.
Mums ir jālūdz Kristus, lai Viņš
atbrīvo mūs no bailēm. Taču
baiļu pārbaudījums galu galā
spēj šķīstīt, — ja tās tiek pieņemtas ticībā.
Tā Dievs mums liek saprast, ka
esam vāji un mums ir jābalstās
uz Viņu, nevis uz saviem spēkiem.
Atzīstot savu vājumu, mēs spējam uzņemt spēku, kas mūs pārsniedz, — pestīšanas spēku,
Dieva neuzvaramās žēlastības
spēku! Svētīgus sv. Meinarda un
Dievmātes svētkus! Pr. Andris
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Draudzes informācija
14. augustā svinam sv. Meinarda—Latvijas pirmā apustuļas svētkus! 15. augustā svinam Sv. Jaunavas Marijas uzņemšanas Debesīs, Māras zemes Karalienes svētkus. Dievkalpojumi
mūsu draudzē plkst. 7. 30 un 19. 00!
Pagājušajā svētdienā tika vākti ziedojumi Rīgas Garīgā
semināra uzturēšanai. Mūsu draudze ir savākusi 1350. eiro. Semināra vadības un audzēkņu vārdā—sirsnīgs paldies! Šogad uzņemšana Rīgas Garīgajā seminārā ir paredzēta 17. augustā.
Šodien, 13. augustā Sv. Misē plkst. 10. 00 Pirmā sv. Komūnija! Pēc sv. Mises sadraudzības laiks—Magdalēnas agape!
18. augustā pēc sv. Mises plkst. 19. 00 mūsu dievnamā
sakrālās mūzikas koncerts ‘Monstra te esse matrem’, schola
cantorum Vox Iubilantis!
20. augustā plkst. 9. 00 sv. Mise itāļu svētceļnieku grupai.
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 : 20. augusts 15.00 Jaunciema kapos / 26.
augusts 14.00 Raiņa kapos / 27. augusts 14.00 Katlakalna
kapos / 27. augusts 15.00 Pļavnieku kapos.

www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Iespējams pieteikties braucienam uz Aglonas svētkiem ar autobusu. Sīkāka informācija pie draudzes dežurantēm!
PĀVESTS FRNCISKS: “Mēs visi esam nabaga grēcinieki. Par
pirmajiem cilvēkiem savas Baznīcas veidošanai Jēzus neizvēlējās tos, kuri nekad nekļūdās. Viņš izvēlējās grēciniekus, kuri
piedzīvoja Viņa žēlsirdību un piedošanu. Dieva žēlsirdībai piemīt liels spēks. Lai Dieva žēlsirdība un piedošana mūs pārveido
un atjauno mūsu cerību, lai tādējādi mēs liecinātu par Viņa mīlestības iezīmētu dzīvi!”.
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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!
Aicinām apmeklēt Brīvprātīgo iniciatīvas grupas, ar mērķi apmeklēt cilvēkus Latvijas Onkoloģijas centrā, apmācību kursu,
kurš ietvers trīs lekciju un nodarbību ciklu.
Apmācību sākums 22.08. plkst 17.30 Svētās Ģimenes Mājas
zālē. Ievadlekciju par onkologijas pacientu atbalstu lasīs Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) psihoterapeits un kapelāns Juris Meijers. Ar projektu iepazīstinās projekta koordinatore Saiva Luste. Plānota savstarpēja iepazīšanās, brīvprātīgo anketu
aizpildīšana, pārrunas pie kafijas tases.
24.08. plkst 16.00 apmācības notiks Latvijas Onkoloģijas centrā. Ar pacientu drošības jautājumiem iepazīstinās dr. Liepiņš.
Ievads onkoloģijas nozarē - dr. Signe Plāte. Iepazīšanās ar
LOC nodaļām. Vadīs dr. Juris Meijers, dr. Plāte un nodaļu
pārstāvji.
Ja sajūtat sevī šo aicinājumu - kalpot ar vēzi slimiem cilvēkiem, zvaniet un piesakieties pa tālruni 29607792 (Saiva) vai epastu: gimenesmaja@gmail.com.
Patreiz pieteikušies jau 25 brīvprātīgie, tomēr ceram uz
vēl lielāku atsaucību, jo vajadzība pēc šāda atbalsta ir. Projektu finansiāli atbalsta RD Labklājības departaments.

Aicinām darbā sociālo darbinieku.

Nepieciešamā kvalifikācija: Izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
Vēlama atbilstoša darba pieredze dienas centrā.
Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikuma vēstuli, CV un
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - iesūtīt uz e-pastu:
gimenesmaja@gmail.com.
Tālrunis papildus informācijai: 29446400 (Inese).

