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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 Dieva Vārds mums atklāj
kā Kristus veido savu ģimeni—
baznīcu!
Baznīca ir vienīgā vieta, kur
Kristus godība pilnībā atklājas
šai pasaulē.
Svētais Jānis Hrizostoms saka:

Neattālinieties no Baznīcas! Nekas nav spēcīgāks par viņu! Viņa
ir jūsu cerība, jūsu patvērums.
Viņa ir augstāka nekā debesis un
plašāka nekā zeme. Viņa nekad
nenoveco.

Baznīca nepastāv, lai mēs paliktu sašķelti, tajā ieejot, bet gan —
lai ikviena šķelšanās tiktu izdzēsta: tāda ir Baznīcas jēga.
Mums jābūt Baznīcā kā kopīgā
saimē: mēs esam viena miesa.
Mums ir viena kristība, viens
galds, viens avots un — viens
Tēvs.
Un Euharistija atrodas Baznīcas
dzīves sirdī. Tā ir cieši saistīta ar
Baznīcu, kuras mielasts tā ir, un
nevar tikt svinēta citur, kā vienīgi Baznīcas iekšienē.
Nevienam citam Kristus nav devis savas miesas dāvanu, kā vie-

nīgi savai Līgavai. Kur nav Baznīcas, nav Euharistijas.
Baznīca ir mīlestības Dieva
meistardarbs. Baznīcā mēs jau
dzīvojam Kristū, dzīvojam Dieva
bērnu dzīvi, brāļu dzīvi, mīlot
viens otru paša Dieva mīlestībā,
kas ielieta mūsu sirdīs.
Jau šodien, pulcināti Kristū, mēs
ejam uz Godības Dienu, uz visa
iesāktā piepildījumu, uz to dienu, kurā Dievs, mūsu Mīlestības
Dievs, būs visā viss.
Baznīcās tiek svinēti dievkalpojumi, un Svētais Gars mājo tajās.
Lai arī tava dvēsele kļūst par
Dieva baznīcu! Tam, kurš lūdzas
savā sirdī, visa pasaule top par
baznīcu.
Sagatavojs pr. Andris
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam Vācijas labdarības fonda organizācijas
“Bonifacius Werk” (“Bonifācija darbs”) locekļus un atbildīgo priesteri Georgu Austenu. Pateicamies par auglīgo sadarbību, iesaistīšanos mūsu dievnama renovācijā, kā arī atbalstu Sv. Ģimenes Mājas projektiem.
Šodien, 10. jūnijā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības

laiks baznīcas dārzā! Mīļi aicināti visi!
Šodien 10. jūnijā pēc sv. Mises plkst. 18. 00 mūsu draudzē
tikšanās ar Dievmātes ‘komandu’ dalībniekiem un interesentiem! Iespēja iepazīties un izvēlēties kļūt par ģimeņu
kustības dalībnieku. Pēc sv. Mises sadraudzības agape!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Mūsu draudzes dienas Engurē notiks no 22—24. jūnijam. 23. jūnijā būs iespēja ņemt dalību Latvijas simtgades
svētceļojuma posmā Engure—Mērsragas (21. km).
Mūsu draudzes svētceļojums uz Aglonu sāksies 7. augustā no Stirnienes katoļu draudzes. Maršruta izvēle šogad
ir saistīta ar godājamā bīskapa B. Sloskāna jubileju.
Lai pieteiktos pirmslaulību kursam rudenī:
ej.uz/Saderinatiem2018R
Lūdzam pieteikties savlaicīgi!
"Campo Jēzus 2018" Jauniešu (16-20) nometne Alsungā notiks no 25.-29.jūnijam. Programmā: lūgšanas, klosterdarbnīcas, tikšanās ar konsekrētām personām, liecības. Dalības maksa: 20 Eur. Pieteikšanās: tālr.: 27868494 (māsa Inese Ieva) vai draudzes prāvesta (www.campojezus.lv)
Sv. Ģimenes Māja piedāvā 14.jūnijā plkst. 11.00 izstādes ‘’IDENTITĀTE’’, izstāžu zālē ‘’Arsenāls’’ un sietspiedes darbnīcas apmeklējumu. Tikšanās Torņa ielā 1.
(Senioriem dalība EUR 1,50). Lūdzu savu dalību reģistrējiet pie dienas centra sociālā darbinieka!
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

www.svgimenesmaja.lv

Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Inguna Barinova; kontaktinformācija: tālr. 20000466.
Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, 12. jūnijā, plkst. 13.00 Senioru klubiņā Dzejas
pēcpusdiena kopā ar dzejnieci Leontīni Kušķi.
Jaunums! 12. 14. un 19.jūnijā plkst. 18.00 Lekciju un diskusiju kurss ‘’Zinošas ģimenes – stipras ģimenes’’ (Vebinārs
- interneta vietne: svgimenesmaja.lv). Tiešraidi varēs vērot
internetā,
veicot
reģistrāciju:
https://goo.gl/for ms/Gr rl1IoCGnKbdbax2
SAITE UZ VEBINĀRU TIKS NOSŪTĪTA UZ EPASTU
SEMINĀRA
NOTIKŠANAS
DIENĀ!
Kursā pieredzējuši lektori un eksperti runās par tēmām,
kas svarīgas ikvienai ģimenei. 12.06. Finanšu pratība
(lektors Dainis Stikuts); 14.06. Laulības tiesiskie aspekti
(lektors Jānis Geduševs); 19.06. 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.
Grupai paredzētas 10 mākslas terapijas sesijas. Informācija un pierakstīšanās pie psiholoģes Jolantas Lasmanes pa
tālr. 26181039.
Jaunums! Jūnijā, plkst. 15.00 Gleznošanas un zīmēšanas
nodarbības. Vada Rinta Kalniņa

