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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 20. augustā Nr. 32 (295)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šodienas Evaņģēlijs baznīcas liturģijā runā par pagānu
sievieti, kura ar savu pazemību
un neatlaidību izlūdz no Jēzus
savas meitas dziedināšanu. Sievietes ticība ir tik liela, ka Jēzus
īsteno viņas lūgumu. Ko mēs varam mācīties no šīs sievietes pazemīgās, paļāvības pilnās attieksmes?
Pazemība ir patiesība, un būt
pazemīgam nozīmē nostāties
Dieva priekšā tādam, kāds tu
esi.
Katras mūsu garīgās cīņas mērķis ir atrast pazemību. Būsim
pazemīgi un tad redzēsim Kunga godību jau šeit, virs zemes
(Mt 16, 28), jo Svētajā Garā
Kungs atklājas pazemīgajiem.
Dievs aizstāv un palīdz pazemīgajam; Viņš to mīl un mierina;
Dievs noliecas pie pazemīgā cilvēka. Pazemīgajam Dievs dāvā
pāriplūstošas žēlastības, un pēc
tam, kad cilvēks ir pazeminājis
sevi, Dievs viņam ļauj kāpt pretī
godībai.

Tam, kurš ir pazemīgs, Dievs
atklāj savus noslēpumus, Kungs
viņu dziedina un maigi aicina
tuvoties (sal. Sekošana Kristum).
Šodienas Evaņģēlijā Jēzus
mums māca ticības pilnu uzdrošināšanos : "Visu, ko jūs, Dievu
lūgdami, lūgsiet, ticiet, ka jau
saņēmāt." ( Mk 11, 24)
Tāds ir lūgšanas spēks: "Visu
var tas, kas tic" ( Mk 9, 23), tāda
ir ticība, kas nesvārstās.
Cik ļoti Jēzus ir apbēdināts par
s a v u
t u v i n i e k u
"neticību" ( Mk 6, 6) un mācekļu mazticību, tikpat Viņš ir sajūsmināts par kanānietes lielo
ticību. Nebaidies uzticēties un
ticēt!
Pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 20. augustā pēc Sv. Misē plkst. 10.00 sadraudzības laiks—Magdalēnas agape!
Šodien, 20. augustā plkst. 16.00 Svētās Ģimenes Mājā atsākās katehēze pieaugušajiem! Vada Evija Anastasija. Alfas lekciju kurss sāksies 24. septembrī plkst. 15.00!
Šodien, 20. augustā plkst. 18.00 pateicības dievkalpojums
par jauno Robēra Šūmaņa grāmatu! Dievkalpojumu vadīs pr.
Andris Marija Jerumanis. Pēc tam grāmatas atvēršanas svētki
Sv. Ģimenes Mājā (sadraudzības laiks, agape un prezentācija).
Šogad Rīgas Garīgajā semināra pirmajā kursā ir uzņemti
pieci jaunieši. Paldies par lūgšanu atbalstu! Rīgas Katoļu ģimnāzijā šogad darbu uzsāk Mazais garīgais seminārs
(jauniešiem, kuri domā par priesterību iespējams internāts).
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!
23.augustā plkst.20.30 mūsu draudzē M.A.Šarpantjē Sēru
Mesa. Koncerts Rīgas Vēsturiskās Mūzikas un dejas festivāla
ietvaros.
26. augustā plkst. 18.00 sv. Mise itāļu svētceļniekiem.
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
Svētās Ģimenes Mājā –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 epastu: gimenesmaja@gmail.com.
Tālrunis papildus informācijai: 29446400 (Inese).
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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!
Pirmdien, 21. augustā plkst. 17.00 iesāksies TM Pirmslaulību apmācību programma, kas turpināsies 24.. 28., 31. augustā. Apmācību kurss sevī ietvers četrus moduļus. Finanšu
pratība (lektors Dainis Stikuts). Laulības tiesiskie aspekti
(lektors Jānis Geduševs). Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana (lektore Ina
Grasmane). Vecāku pienākumi un atbildība (lektore Vineta
Preisa). Vēl ir dažas brīvas vietas!!!
Projekta koordinatore
Vineta Preisa: t. 29448456;
epasts: gimenesmaja@gmail.com
Otrdien, 22.08. plkst. 17.30 Brīvprātīgo iniciatīvas grupas apmācību kurss. Ievadlekciju par onkoloģijas pacientu
atbalstu lasīs Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) psihoterapeits un kapelāns Juris Meijers. Ar projektu iepazīstinās projekta koordinatore Saiva Luste un Inese Švekle. Pacientu aprūpes pamati - Austrumu slimnīcas vecākā māsa Inta Laže.
Plānota savstarpēja iepazīšanās, brīvprātīgo anketu aizpildīšana, pārrunas pie kafijas tases.
24.08. plkst. 15.00 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. 29.08.plkst 17.30 apmācības SĢM telpās. Komunikācijas prasmes - klausīšanās, sarunas - dr. Juris Meijers; Garīgā
aprūpe - kapelāne Inese Lūse; aprūpes un ergoterapijas zināsanu pamati - Austrumu slimnīcas ergoterapeits. Pieteikties:
t. 29607792 (Saiva); epasts: gimenesmaja@gmail.com. Projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Labklājības departaments.

