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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-pasta adrese: krandris@gmail.com
Diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076,
e-pasts: diakons.dainis@gmail.com
Priesteris: Karols Buzievičs, tālr. 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl
Priesteris: Juris Zarāns, tālr. 28616526
e-pasts: angelo6@inbox.lv

 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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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2018. gada 13. maijā Nr. 19 (333)

Dārgā draudze, uzsverot mātes lielo lomu ģimenes veidošanā, jau pirmās Latvijas Republikas laikā, Mātes dienu
ierosināja dēvēt par Ģimenes
dienu!
Mātišķība ir brīnišķīga realitāte. Māte savā klēpī glabā
jaunu dzīvību – pēc Dieva attēla un līdzības veidotu būtni,
kas radīta mūžībai. Katra sieviete apveltīta ar īpašu maigumu un nesavtīgas sevis atdeves spēju. Sieviete sevi īsteno pilnībā, dāvājot pasaulei
jaunu dzīvību. Baznīca vienmēr tiecas izgaismot šo cēlo
sievietes misiju.
Katra sieviete pēc savas būtības ir atvērta Dievam un cilvēkiem. Viņa ņem dalību radīšanas lielajā noslēpumā.
Sv. Rakstos Dievs saka: “Kā
māte iepriecina savus bērnus,
tā Es jūs iepriecināšu” (Jes 66,
13). Ir svētīgi izrādīt godu mātēm un mātes aicinājumam,

kā to dara pats Dievs. Mēs pateicamies Dievam par mūsu
mātēm un pateicamies mūsu
mātēm par to, ka viņas devušas mums dzīvību, un ka viņās
Dievs mūs ir veidojis (Ps139,
13) .
Pāvests Pāvils VI saka: “Māte
ir radītās pasaules kronis un
zināmā mērā ir Dieva meistardarbs. Viņas mīlošajām rokām
Dievs uzticēja visas cilvēces
nākotni. Māte ir visa tā atveids, kas pasaulē ir tas labākais, skaistākais un maigāSagatavoja pr. Andris
kais.”
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Draudzes informācija

Šodien, 13. maijā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape !
Mīļi aicināti visi! Tikšanās vieta—Liepas zāle!
Šodien, 13. maijā plkst. 14. 00 Katehēze pieaugušajiem (SĢM)
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
10. maijā svinējām Kunga debeskāpšanas svētkus. Draudzē savāktie ziedojumi Svētās Zemes atbalstam ir 240 eiro!
Šodien 13. maijā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 bērnu koncerts DZIEDU DIEVMĀTEI UN SAVAI MĀMIŅAI! Piedalās: Rīgas Doma
kora skolas audzēkņi un mūsu draudzes bērni!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
16.maijā plkst. 19. 00 Kopienas Effata tikšanās (vakara viesis Anete Kozlovska)
18.maijā no plkst. 9-11.00 Aizlūgums par mirušajiem,
psalmu dziedāšana!
19.maijā Muzeju nakts ietvarā mūsu draudzē un SĢM
dažādas aktivitātes, ekskursijas un lūgšana. Pēc sv. Mises
plkst. 19. 00 Ilzes Grēveles koncerteksāmens uc. aktivitātes.
Aicinam brīvprātīgos 13. 05 pēc sv. Mises plkst. 19. 00.
Tiem kuri gatavojas Laulībām ir izveidota pieteikšanās forma pirmslaulību kursam rudenī: ej.uz/
Saderinatiem2018R Lūdzam pieteikties!
Bērnu Pirmās sv. Komūnijas fotogrāfijas ir pieejamas:
https://www.jottacloud.com/
s/11933c7c53096c446c3ae6cc6f4be25f5eb
Ielūdzam svinēt Svēta Gara nosūtīšanas svētkus – Baznīcas dzimšanas dienas dievkalpojumu Ādažos 20.maijā
plkst.17.00, bērnudārza “Pasaku valstība” sarīkojumu zālē,
Rīgas gatve 28b (ieeja no parka puses).
Dievkalpojumu vadīs pr. Andris Kravalis.
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

www.gimenesmaja.com

Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Inguna Barinova; kontaktinformācija: tālr. 20000466.
Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, 15.05. plkst.13.00 Senioru klubiņā ansambļa
‘’Kerigma’’ koncerts. Vasarsvētku svinēšana.
Piektdien, 18.05. plkst. 18.30 ukraiņu starptautiskajai
Višivankas dienai veltīts pasākums. Tikšanās ar mākslas
Višivankas meistariem no Ternopiļas apgabala daiļrades
centra, Tautas mākslinieku ģildes locekļiem un akcijas
“Mana izšūtā Ukraina” organizatoriem. Lieldienu dvieļu
tradīcijas prezentācija.
Aicinām uz apmācību semināriem! Kļūsti par brīvprātīgo
MENTORU bērnu nama bērniem!!! Labākais ko varu paveikt savā dzīvē ir dot mīlestību, - īpaši tiem kam tā visvairāk ir vajadzīga…
Apmācības notiks Svētās Ģimenes Mājā, Klostera ielā 5,
2018. gada 22., 23., 28., 29. maijā plkst. 18:00.
Semināru programmā: 1) Kas ir mentors? Mīti un stereotipi par bāreņiem; 2) Bāreņu socializēšanās specifika; 3)
Bērnu attīstības etapi, lomu spēles, vingrinājumi; 4) Komunikācijas efektīva tehnika, grūta uzvedība, refleksijas.
Pieteikšanās līdz 20. maijam, aizpildot pieteikumu elektroniski: bbsloskanafonds@gmail.com
Kontaktinformācija: +371 29456275 (Ramona)
Projektu īsteno nodibinājums Bīskapa B. Sloskāna fonds
sadarbībā ar biedrību “Svētās Ģimenes Māja” un Rīgas
domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu.

