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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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Dārgā draudze,
šodien Dievišķā liturģija, Euharistiskā procesija, mūs aicina
pārdomāt Kristus Mīlestības
sakramenta nozīmi mūsu un
visas baznīcas dzīvē. Baznīcai
un pasaulei ir ļoti nepieciešams
Euharistiskais kults.
Jēzus mūs gaida šajā mīlestības
sakramentā.
Baznīca saņēmusi no Kunga Euharistiju kā visizcilāko dāvanu,
jo tas ir pats Kristus, īsts Dievs
un īsts cilvēks mūsu vidū. Mums
ir jāapzinās, ka Dievs ir devis šo
dāvanu, lai piepildītu mūsu sirdi.
Mūsdienu cilvēki ir izsalkuši ne
tikai pēc pārtikas, bet arī pēc
taisnības un mīlestības. Šo cilvēka izsalkumu var remdēt tikai
attiecības un komūnija ar Dievu.
Euharistija ir neizsmeļams svētuma avots. Euharistija ir mīlestības sakraments, kurā Kristus
sevi visu dāvā cilvēkam kā barību, lai mēs tiktu piepildīti ar
žēlastību.
Sv. Augustīns saka, ka Euharistija mūs
pašus
pārvērš
Kristū.

Vārds „adorācija”, tulkojumā
no grieķu valodas norāda uz pakļaušanos. Tas nozīmē atzīt Dievu kā mūsu patieso mērauklu.
Savukārt latīņu jēdziens vairāk
norāda uz fizisko kontaktu, uz
apskāvienu.
Euharistiskās procesijas pirmsākumi meklējami viduslaikos.
13.gs. Beļģijā dzīvoja augustīniešu klostermāsa svētā Juliāna, kurai Kungs Jēzus atklāja savu vēlēšanos, - lai Baznīcā tiktu svinēti Euharistijai veltīti svētki.
1246.gadā svētki pirmo reizi tika
svinēti Ljēžas diecēzes ietvaros.
No turienes šie svētki izplatījās
pa visu pasauli. Dosimies ceļā
kopā ar Kungu!
Pr. AK
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Draudzes informācija
Šodien, 3. jūnijā plkst. 11. 00 sv. Mise ar Euharistisko pro-

cesiju (Pils laukumā pie Sāpju Dievmātes baznīcas)!
Procesijas laikā lūgšana pie sv. Jēkaba katedrāles un mūsu
draudzes dievnama! Sv. Mise plkst. 10. 00 sv. M. Magdalēnas baznīcā NENOTIKS, jo tiek PĀRCELTA uz Pils
laukumu — Sāpju Dievmātes baznīcas dievkalpojumu!
Šodien, 3. jūnijā plkst. 14. 00 kapusvētki Baltezera kapos!

Pirmdien, 4. jūnijā, plkst. 18.00 Tezē sezonas noslēguma lūgšana. Pēc lūgšanas un sv. Mises sadraudzības
laiks. Sirsnīgi gaidīsim!
8.jūnijā - Vissvētās Jēzus Sirds svētki—priesteru svētdarīšanas dienai! Sv. Mises mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10.
00 un 19. 00. Šajā dienā baznīca aicina īpaši lūgties par
priesteru svēttapšanu!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Sirsnīgs paldies visiem, kuri ņēma dalību Baznīcu
nakts dievkalpojumos, kalpošanā un sadraudzībā!
LU Filozofijas un socioloģijas institūts 2018. gada 7.
jūnijā plkst. 18.00 Kalpaka bulvārī 4 rīko pirmo diskusiju,
gatavojoties pāvesta Franciska vizītei Latvijā no cikla
“Latvija un Universitāte sarunā ar pāvestu.”
1.diskusijas tēma “Ekoloģija: vai mūsu dzīvesveids Latvijā
apdraud mūs pašus?” (piedalās LU rektors Indriķis
Muižnieks, pr. A. M. Jerumanis, skat. www.katolis.lv)
10. jūnijā plkst. 18. 00 mūsu draudzē sv. Mise ar
Ģimeņu Dievmātes ‘komandu’ tikšanos! Iespēja iepazīties
un izvēlēties kļūt par kustības dalībnieku. Pēc sv. Mises
sadraudzības agape!
Lai pieteiktos pirmslaulību kursam rudenī:
ej.uz/Saderinatiem2018R
Lūdzam pieteikties savlaicīgi!
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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, 5. jūnijā, plkst. 13.00 Senioru klubiņā lekcija
‘’Par dzīvi bez atkritumiem jeb zaļais dzīvesveids’’.
Lektore: Zane Kurševa.
Jaunums! 07. 12. 14. un 19.jūnijā plkst. 18.00 Lekciju un
diskusiju kurss ‘’Zinošas ģimenes – stipras ģimenes’’ (Vebinārs - interneta vietne: svgimenesmaja.lv).
Kursā pieredzējuši lektori un eksperti runās par tēmām,
kas svarīgas ikvienai ģimenei: Laulības psiholoģiskie un
ētiskie aspekti, laulāto un ģimenes attiecību veidošana
(lektore psihoterapeite Ināra Vārpa); Laulības tiesiskie aspekti (lektors Jānis Geduševs); Finanšu pratība (lektors
Dainis Stikuts); Vecāku pienākumi un atbildība ģimenes
plānošanas un bērnu audzināšanas procesā (lektore Vineta Preisa).
Ceturtdienās no 21.jūnija 18.00-20.00 – Mākslas terapija
pieaugušajiem. Tiek piedāvāta mākslas terapija grupā
drošā un atbalstošā vidē emocionālu un psiholoģisku grūtību risināšanai, savas iekšējās pasaules izprašanai, apspiesto domu un jūtu izpaušanai un pārstrādei. Grupai
paredzētas 10 mākslas terapijas sesijas. Sīkāka informācija un pierakstīšanās pie psiholoģes Jolantas Lasmanes pa
tālr. 26181039.
Jaunums! Jūnijā, plkst. 15.00 Gleznošanas un zīmēšanas
nodarbības. Vada Rinta Kalniņa

