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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 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl

 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!
Šodien Dieva Vārds mūs aicina
uzlūkot ticības apliecinājuma
tēmu! Katā Svētajā Misē uzlūkojot Kungu Jēzu mēs sakām:

Mēs vēstīsim par tavu nāvi
Kungs un liecināsim par tavu
augšāmcelšanos līdz pat tavai
atnākšanai!

Šodien Evaņģēlijā Jēzus jautā
apustuļiem: Kas es esmu jums?
Mēs zinām Pētera atbildi, bet
kādu atbildi dodam mēs katrs?
Kas ir šis Jēzus Kristus?
Vēl pirms visuma rašanās, kopš
paša mūžības pirmsākuma Kristus bija Dievā. Kopš cilvēces
dzimšanas Viņš ir Dzīvais Vārds.
Tad kā Pazemīgais Viņš atnāca
cilvēku vidū. Ja Jēzus nebūtu
dzīvojis starp mums, Dievs liktos tāls, nesasniedzams. Bet caur
savu zemes dzīvi Jēzus ļāva atklāties tam, kas ir Dievs.
Viņš ir tas, kas kopā ar mums
nes mūsu eksistences lielās sāpes. Savā zemes dzīvē pilnībā
cilvēks, Jēzus ļauj sevi personīgi

ievainot citu sāpēm. Viņš apraud
savu mīļo cilvēku nāvi.
Un šodien augšāmcēlies Kristus
turpina dzīvot mūsos caur Svēto
Garu. Viņš priecājas ar mums —
šodien, rīt, vienmēr. Vēl vairāk,
Viņš ir vienots ar katru cilvēku
bez izņēmuma.
Augšāmcēlies Kristus ir tuvu pie
tevis. Un tevī atskan it kā iekšēja
balss, un šī balss ir lūgšana. Pat
ja tavas lūpas nerunā, tava sirds
klusumā klausās, plaši atvērta
Dievam.
(Brālis Rožē, Tezē)
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Draudzes informācija
Gatavojoties jaunajam mācību gadam pēc sv. Mises tiks
dota svētība bērniem, studentiem, pasniedzējiem un skolu darbiniekiem! Apsveicam ar jauno mācību gadu!
Šodien, 27. augustā pēc Sv. Misē plkst. 10.00 sadraudzības laiks—Magdalēnas agape!
Šodien, 27. augustā plkst. 16.00 Svētās Ģimenes Mājā atsākās katehēze pieaugušajiem! Vada Evija Anastasija un misionārs Žozefs Bastēns. Alfas lekciju kurss sāksies 24. septembrī
plkst. 15.00!
28. augustā mūsu diecēzes priesteru konference Rīgas
Garīgajā seminārā!
2. septembrī Tautas rožukroņa tikšanās! Sv. Mise plkst.
12. 00, Rožukronis, sadraudzības agape! Visi mīļi aicināti!
3. septembrī plkst. 10. 00 mūsu draudzē dievkalpojuma
laikā dziedās koris "Con Brio" no Norvēģijas, pēc sv. Mises pateicības koncerts un sadraudzības agape! Visi mīļi aicināti!
Ar 3. septembri mūsu draudzē notiks angļu valodas dievkalpojumi (Sv. Mises), plkst. 14. 00!
10. septembrī plkst. 17. 00 Svētceļnieku tikšanās. Progammā slavēšana, sv. Mise, sadraudzības laiks un agape! Aicināti
visi Aglona 2017 svētceļnieki kopā ar ģimenēm un draugiem!
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 : 27. augusts 14.00 Katlakalna kapos / 27.
augusts 15.00 Pļavnieku kapos.

www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
No 7. septembra līdz 17. septembrim svētceļojums uz Medžugorji. Svētceļojuma garīgais vadītājs priesteris Andrejs Mediņš
tel. 26411090. Papildus informācija www.katolis.lv
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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 sarunas par svētajiem.
T i k š a n ā s
a r
p r .
A n d r i
K r a v a l i .
Otrdien, 29. 08. plkst. 17.30 Onkoloģijas pacientu atbalsta
grupas brīvprātīgo apmācības. Pieredzes apmaiņa par brīvprātīgo
darbu Latvijas Onkoloģijas centrā - brīvprātīgā Olita Cekule - Ozoliņa. „Prasmes brīvprātīgajā darbā” - psihoterapeits un kapelāns
Juris Meijers. “Mākslas terapija”, darbs grupās - psiholoģe, mākslas terapeite Līga Ruttule. „Kapelānu darbs” - kapelāne Inese Lūse.
Ceturtdienās, plkst. 12.00-15.00 Nodarbība “Dziedāsim latviski un latgaliski”. Vada Bernadeta.
Piektdienās, plkst. 10.00-12.00 Rokdarbu pulciņš. Vada Inguna un Eleonora.

Diskusiju festivāls jauniešiem. 9. septembrī plkst. 10. 30 Rīgā,
Spīķeru koncertzālē tiksies jaunieši, jauniešu darba vadītāji
un Baznīcas pārstāvji, lai dalītos pārdomās par trīs galvenajiem jautājumiem—1) kas ir mūsdienu jaunietis? 2) ko jaunieši sagaida no Baznīcas? 3) ko Baznīca sagaida no jauniešiem?
Reizē tā būs arī atbilde uz jautājumiem, ko pāvests Francisks
uzdod katrai valstij, gatavojoties Sinodei par jauniešiem 2018.
gadā. Vērtīgas diskusijas un saturīga atpūta.
«Kristīgā cerība balstās uz ticības Dievam, kurš vienmēr
dara jaunu cilvēka dzīvē, vēsturē un kosmosā. Kristietis ir aicināts raudzīties ar jaunu skatienu, ar cerības pilnu skatienu.
Viņš zina, ka Dieva valstība, Viņa mīlestības valstība ir kā labības lauks, kurā kopā ar kviešiem aug arī nezāle. Centīsimies
dzīvot savu dzīvi kopā ar Kristu, kurš vada mūs uz Tēva mājām – Dieva telti kopā ar cilvēkiem. Lai šī perspektīva piepilda
mūs ar cerību, mieru un prieku! Mums ir jābūt vairāk pavasara, nevis rudens cilvēkiem. Nepakļausimies nostalģijai, žēlumam un skumjām! » Pāvests.

