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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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2018. gada 22. jūlijā Nr. 29 (343)

Dārgā draudze,
no visām sievietēm, kuras nesa
smaržzāles uz Kristus kapu, mēs
svinam vienīgi Marijas
Magdalēnas svētku dienu.
Kristus izdzina no viņas septiņus
ļaunos garus (Lk 8, 2), lai dotu
vietu septiņiem Gara žēlastības
darbiem. Tās dedzības dēļ, kurā
Magdalēna palika pie kapa, viņa
varēja redzēt eņģeļus un
sarunāties ar tiem; līdz vēlāk, jau
satikusi Kungu, sieviete kļūst
par apustuli pie Viņa
apustuļiem.
Ar paša Dieva muti pamācīta un
pārliecināta, Magdalēna dodas
pie mācekļiem pasludināt, ka ir
redzējusi Kungu, un atkārtot
visu, ko Viņš tai teicis.
Palūkosimies, brāļi, cik daudz
Marijai Magdalēnai trūka no
Pētera cieņas, kurš bija apustuļu
galva, un no Jāņa, Kristus mīļotā
mācekļa, un tomēr cik daudz
vairāk viņa tika pagodināta.
Ieradušies pie kapa, abi mācekļi
redzēja vien palagus un
sviedrautu, bet viņa, kas līdz
galam nesatricināmā neatlaidībā

eņģeļus, bet pašu eņģeļu Kungu,
augšāmcēlušos miesā. Viņa
izdzirdēja Dieva balsi, un tātad
Viņš pats ar savu muti aicināja
Magdalēnu savā kalpošanā.
Kristus steidzina Mariju
Magdalēnu
atklāt
augšāmcelšanās notikumu! Viņš
liek nest šo labo vēsti, kā balodis
viņam atnesa olīvkoka zariņu
(Rad 8, 11).
Nāve ir uzveikta un Kungs ir
cēlies no kapa – Viņš, kas dāvā
kritušajiem cilvēkiem
augšāmcelšanos! Apustuļu
apustule, augšāmcelšanās
lieciniece, kuras dzīvē viss tapa
jauns, lūdz Dievu par mums!
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Draudzes informācija

Šodien mūsu draudzes aizbildnes sv. Marijas Magdalēnas
svētki! Sirsnīgi sveicam jaunkristītos, draudzes kalpotājus,
garīdzniekus, kori un visus draudzes locekļus!
22. jūlija programma:
8.00 svētā Mise, 10.00 svētā Mise ar procesiju, pēc tam
sadraudzības laiks baznīcas dārzā
12.30 lekcija
17.40 svētku vesperes
18.00 svētā Mise
19.00 koncerts (Liene un Krišjānis Veitneri) sadraudzības
laiks baznīcas dārzā, 20.00 iespēja apskatīt baznīcas torni

Šodien, 22. jūlijā, balstoties uz Latvijas Bīskapu
konferences lēmumu, – visās baznīcās tiek vākti
ziedojumi pāvesta Franciska vizītes atbalstam. Sirsnīgs
paldies par jūsu atbalstu un iesaistīšanos!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
14. un 15. augustā tiek organizēts draudzes autobuss
uz un no Aglonas. Pieteikšanās pie dežurantes.
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 mūsu draudzē
rudenī: ej.uz/Saderinatiem2018R Lūdzam pieteikties
savlaicīgi!
2016. gadā pāvests Francisks izsludinājis, ka parastā
svētās Marijas Magdalēnas piemiņas diena, tagad būs Baznīcas liturģiskie svētki. „Atšķirībā no divpadsmit apustuļiem, šī svētā sieviete nepameta Jēzu viņa Ciešanu stundā. Ar
savu rīcību šo grūtību mirkļos Marija Magdalēna parādīja
ievērojamu piemēru.” /Pāvests Benedikts XVI/
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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, 24. jūlijā plkst 13.00 Senioru klubiņā tikšanās ar
mākslinieci Elitu Ābeli.
Jaunums! Otrdien, 24.jūlijā, plkst. 18.00 Iepazīšanās ar
Neirodinamiskās zīmēšanas tehnikām. Inga Lukašinska.
Trešdienās, plkst. 15.00-17.00 Individuālas bezmaksas
psihologa konsultācijas onkoloģijas pacientiem un viņu
tuviniekiem. Iepriekš pieteikties pa tālruni 29607792.
No 25.jūlija plkst. 18.00-20.00 Pašpalīdzības grupa
onkoloģijas pacientiem. Vada psiholoģe Saiva Luste.
Ceturtdienās, plkst. 11.30-14.00 Nodarbība ‘’Dziedāsim
latviski un latgaliski’’ Bernadetas vadībā.
Piektdienās, plkst. 10.00-12.00 Rokdarbu pulciņš Ingunas
vadībā.
Ceturtdienās no 18.00-20.00 - Mākslas terapija
pieaugušajiem. Sīkāka informācija un pierakstīšanās pie
psiholoģes Jolantas Lasmanes pa tālr. 26181039.
Pirmdien, 30. jūlijā, plkst. 11.00 Dienas centra sakopšanas
ikmēneša talka. Pēc talkas sadraudzība pie tējas tases.
———————————————————————–
Reģistrēšanās pāvesta Franciska vadītajai Sv. Misei
Aglonā norisināsies no 8. jūlija līdz 19. augustam mājas
lapā www.pavestsLatvija2018.lv, kā arī pēc summas Sv.
Mises svētdienās Māras zālē un darbadienās pie
dežurantes. Ieejas kartes varēs saņemt no 9. septembra.

