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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 mūsu iepazīstina ar divām Jēzus līdzībām.
Jēzus izvēlas runāt šādā veidā,
lai pateicoties līdzībām mēs iepazītu un ieietu Dieva Valstības
noslēpumu loģikā. Šis izteiksmes veids ļauj patiesības graudiem nobriest mūsu lūgšanu zemē un nest bagātīgus augļus.
Mēs visi vēlamies nonākt pie
Dieva Debesu valstībā. Dieva
Vārds mums atklāj ka šī valstība
jau iesākās šajā dzīvē. Cilvēka
sirds ir aicināta kļūt par Kunga
dārzu, lai šī mūžības sekla piepildītu mūsu dzīvi ar Kristus godību. Lai sinepju graudiņu, ko
cilvēks iesēja savā dārzā, kļūst
par lielu koku, kurš liecina, kalpo, līdzdarbojas un palīdz citiem.
Abas šodienas līdzības liek
mums domāt par Dieva svētību,
ko Dieva Valstības klātbūtne izraisa cilvēkos. Putni apmetas šī
koka zaros, koks dāvā ēnu, labība kļūst par maizi un stiprinājumu cilvēkiem.

Tiešām Evaņģēlija vēsts dāvā
mierinājumu, spēku un spirdzinājumu šīs dzīves sāpēs un nogurumā.
Pirms dažām dienām pāvests
Francisks sacīja:
Mēs varam sludināt labas lietas,
taču bez kalpošanas nav sludināšanas. Var šķist, ka tā ir, bet patiesībā nav.
Svētais Gars ne tikai ved tevi uz
priekšu sludināt Kunga patiesību un dzīvi Kungā, bet ved arī
pie brāļiem un māsām, lai tiem
kalpotu. Ir jākalpo – arī nelielās
lietās. Nav patīkami redzēt evaņģelizētājus, kas liek sev kalpot
un dzīvo, lai tiem kalpotu.
Lūgsim, lai mūsu dzīvi piepilda
mīlestības un kalpošanas gars!
Sagatavojs pr. Andris
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Draudzes informācija

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzē “Simtgades svētceļojuma”
dalībniekus. Šī projekta mērķis ir 100 dienās (no 6. maija
līdz 13. augustam) ieskaut Latviju lūgšanā, ejot svētceļojumā pa valsts robežu, sākot un beidzot Latvijas lielākajā
svētvietā – Aglonā.
Šodien, 17. jūnijā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības
laiks un tikšanās ar svētceļniekiem baznīcas dārzā!
Mīļi aicināti visi!

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—Mērsrags (21 km). Tikšanās
vieta 22. jūnijā ir Engures skola, kur plkst. 20.00 tiks svinēta
Svētā Mise. Pieteikšanās un detalizētāka informācija pie
draudzes dežurantes vai mājas lapā.
Šī gada septembrī Romas pāvests Francisks apmeklēs
Baltijas valstis, un 24. septembrī viesosies Latvijā. Lai informētu par gaidāmo vizīti, Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centrs ir izveidojis īpašu vizītei veltītu
mājaslapu www.pavestslatvija2018.lv.
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
( mā s a I n e s e I e va ) va i d r a u d ze s p r ā ves ta (www.campojezus.lv)
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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!
Pirmdienās, plkst. 17.00 -19.00 Bērnu attīstības speciālista, sociālā pedagoga Vinetas Preisas konsultācijas, iepriekš pierakstoties pa tālr. 20000466.
Otrdien, 19. jūnijā, plkst. 13.00 Senioru klubiņā tuvojas Jāņu diena - svētku pasākums
(aicinām līdzi ņemt
‘’groziņus’’).
Jaunums! 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/forms/
Grrl1IoCGnKbdbax2 SAITE UZ VEBINĀRU TIKS NOSŪTĪTA UZ EPASTU SEMINĀRA NOTIKŠANAS DIENĀ! Kursā pieredzējuši lektori un eksperti runās par tēmām, kas svarīgas ikvienai ģimenei. Lekcijas tēma: Vecāku pienākumi un atbildība ģimenes plānošanas
un bērnu audzināšanas procesā (lektore Vineta Preisa).
Ceturtdienās no 21.jūnija 18.00-20.00 – Mākslas terapija
pieaugušajiem. Grupai paredzētas 10 mākslas terapijas
sesijas. Sīkāka informācija un pierakstīšanās pie psiholoģes Jolantas Lasmanes pa tālr. 26181039.
Piektdienās, plkst. 15.00 Gleznošanas un zīmēšanas nodarbības. Vada Rinta Kalniņa.
Pirmdien, 25.jūnijā plkst. 11.00 Dienas centra sakopšanas
ikmēneša talka. Pēc talkas sadraudzība pie tējas tases.

