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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
Sv. Mise angļu valodā katru svētdienu plkst. 14. 00 !

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-pasts: 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
pārdomāt par radikālu Kristum
sekošanas aicinājumu. Visa Kristus dzīve bija ciešanu un krusta
apzīmogota. Ņem savu krustu
un seko Jēzum, un tu sasniegsi
mūžīgo dzīvi. Kungs ir gājis tev
pa priekšu un turpina iet tev blakus.
Kas savu krustu labprātīgi pieņem, tam krusta smagums pārtop par maigu paļāvību un drošu
cerību uz mūžību (atziņa no Sekošana Kristum)
Kungs vēlas cilvēkus, kas Viņam
sekotu brīvi un bez nosacījumiem.
Pilnīgi piederēt Kristum, lai kļūtu par pastāvīgu ticības apliecinājumu, par neapstrīdamu liecību patiesībai, kas atbrīvo. Lai tā
ir atbilde viltus elku kārdinājumiem, kas apmāna pasauli. Ļoti
liela nozīme šajā ceļā ir draudzei. Ieklausīsimies pāvesta
Franciska vārdos šī mēneša lūgšanai:

«Draudzēm ir jābūt kontaktā ar
savu cilvēku ģimenēm, viņu dzīvi, tautas dzīvi. Tām ir jābūt mājām, kuru durvis vienmēr atvērtas, lai varētu iziet pretī citiem.
Svarīgi, lai iziešanai pretī citiem
sekotu skaidrs ticības piedāvājums. Runa ir par durvju atvēršanu un atļaušanu Jēzum ienest
sava vēstījuma prieku. Lūgsimies par mūsu draudzēm, lai,
misijas gara iedvesmotas, tās
kļūst par ticības tālāknodošanas
un tuvākmīlestības liecības vietām!» Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija
Uzsākot jauno mācību gadau pēc sv. Mises tiks dota svētība bērniem, studentiem, pasniedzējiem un skolu darbiniekiem! Sveicam jauno mācību gadu sākot!
Šodien plkst. 10. 00 mūsu draudzē dievkalpojuma laikā
dziedās koris "Con Brio" no Norvēģijas, pēc sv. Mises pateicības koncerts un sadraudzības agape sv. Māras zālē! Š o d i e n ,
3. septembrī pēc Sv. Mises plkst. 10.00 un svētku koncerta sadraudzības laiks—Magdalēnas agape!
Šodien 3. septembri plkst. 14. 00 mūsu draudzē sv. Mise
angļu valodā!
Šodien, 3. septembrī plkst. 16.00 Svētās Ģimenes Mājā katehēze pieaugušajiem! Vada Evija Anastasija un misionārs Žozefs Bastēns.
Pirmdien, 4. septembrī, atsākas iknedēļas Tezē lūgšanas
pirmdienas vakaros. Sākums pl. 18.00. Pēc lūgšanas sadraudzība! Mīļi aicināti visi!
Piektdien 8. septembrī plkst. 17.00 Sv. M. Magdalēnas
baznīcas pagalmā notiks pasākums "Latvijas Centrālās padomes 8. septembra deklarācija - ar skatu uz Latvijas simtgadi."
Alfas lekciju kurss sāksies 24. septembrī plkst. 15.00!
Laulāto kursi mūsu draudzē sāksies 21. septembrī pl.18.00 Sv. Ģimenes Mājā. Papildus informācija un pieteikšanās pie diakona Daiņa (29158076)
10. septembrī plkst. 17. 00 Svētceļnieku tikšanās. Progammā slavēšana, sv. Mise plkst. 18. 00, tad 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!
No 7. septembra līdz 17. septembrim svētceļojums uz
Medžugorji. Papildus informācija tel. 26411090 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!
Pirmdienās un otrdienās plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas, iepriekš pierakstoties pa tālr. 29158076. Vada diakons
Dainis Stikuts.
Vingrošana grūtniecēm no septembra divās grupās - piektdienās plkst. 14.00 un 16.00. Vada vecmāte Baiba Stikute. Vingrošana māmiņām un mazuļiem.08.09. un 22.09. plkst. 12.00, iepriekš
pierakstoties pa tālruni 29247313.
Otrdien, plkst. 13.00 Senioru klubiņā lekcija “Par krāsām
mūsu dzīvē”. Sociālā darbiniece un krāsu terapijas speciāliste Inga
Lukašinska.

Diskusiju festivāls jauniešiem. 9. septembrī plkst. 10. 30 Rīgā,
Spīķeru koncertzālē tiksies jaunieši, jauniešu darba vadītāji
un Baznīcas pārstāvji. Vērtīgas diskusijas un saturīga atpūta.
Pirmdien, 2. oktobrī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies 12 nedēļu programma „Dzimtas dziedināšana”.
Otrdien, 3. oktobrī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies
iekšējās dziedināšanas programma „Dzīvības Straumes”.
Tā ir 30 nedēļu padziļināta programma identitātes dziedināšanai ar spēcīgu mazās grupas dinamiku. Tajā piedalās cilvēki,
kuri ir motivēti iziet visu 30 nedēļu programmu. Pieteikties
tel.
29455267
(Ilze).
Plašāka
infor mācija
www.dzivibasstraumes.lv.
Dzimtas dziedināšanas rekolekcijas pēc priestera Jozefa
Semakulas mācības. 23. septembrī Sv. Terēzes no Bērna Jēzus
draudzes namā O. Vācieša ielā 6, Sākums 9.00 ar Sv. Misi. Vēlamais ziedojums 10 eiro. Lūdzu, savlaicīgi piesakieties un saņemiet anketas, rakstot uz lwlatvia@gmail.com. Tuvāka informācija www.dzivibasstraumes.lv

www.magdalenasdraudze.lv www.magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze

