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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.
"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 29. jūlijā Nr. 30 (344)

Jēzus, paņēmis piecas maizes un
divas zivis, paskatījās uz
debesīm, svētīja un lauza
maizes, un deva saviem
mācekļiem, lai tās liktu viņiem
priekšā. (Mk 6, 41)

Tuksnesī Kungs pavairoja maizi
un Kānā pārvērta ūdeni vīnā.
Vēl gaidot, kad pienāks laiks dot
ļaudīm barībai savu Miesu un
Asinis, Viņš sagatavoja cilvēku
garšu, dodot viņiem maizi un
vīnu.
Kungs tiem deva pārejošo maizi
un vīnu, lai mācītu vēlāk
izgaršot savu dzīvinošo Miesu
un Asinis.
Viņš deva bez maksas šīs lietas,
kuru vērtība ir maza, lai cilvēki
zinātu, ka vēlāk Viņš tos
apdāvinās vēl dāsnāk.
Kungs deva bez maksas lietas,
ko ļaudis būtu varējuši no Viņa
nopirkt, vēl vairāk — to, ko viņi
pat vēlējās pirkt, — lai tie
saprastu, ka Viņš negaida
nekādu maksu.
Jo cilvēki būtu spējuši samaksāt
par maizi un vīnu, bet nekad —
par Kunga Miesu un Asinīm.

Tomēr Kungam vēl nebija
diezgan ar šo dāsno dāvanu,
Viņš tiecās mūs apņemt ar savu
laipnību.
Bez maksas Viņš dāvāja šīs
mazās lietas, lai mūs pievilktu
pie sevis tā, lai mēs tuvotos
Viņam un tāpat par brīvu
saņemtu šo tik lielo labumu,
kāda ir Euharistija. Euharistijā
mēs saņemam miesas
augšāmcelšanās garantiju laiku
beigās. Ar Euharistiju mēs it kā
uzņemam sevī augšāmcelšanās
noslēpumu. Euharistiskā maize
ir "nemirstības zāles, nāves
pretinde". (sv. Ignācijs no
Antiohijas)
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Draudzes informācija
22. jūlijā, balstoties uz Latvijas Bīskapu
konferences lēmumu, tika vākti ziedojumi pāvesta
Franciska vizītes atbalstam. Sirsnīgs paldies par jūsu
atbalstu un iesaistīšanos! Mūsu draudzes ziedojums
1145 eiro!

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 no
Stirnienes katoļu draudzes. Maršruta izvēle šogad ir saistīta
ar godājamā bīskapa B. Sloskāna jubileju.
6ajā augustā, plkst. 21.00 Stirnienes baznīcā būs Jāņa
Lūsēna un viņa draugu koncerts bīskapa Sloskāna piemiņai
7ajā (rekolekciju) diena uz vietas Stirnienē,
8ajā ir iziešana, un vakarā plānojam būt Rudzātos,
9ajā vakarā - Pieniņos,
10ajā vakarā - Jasmuižā (Aizkalnē),
11ajā vakarā - Višķos
12ajā vakarā - Peipiņos,
13ajā pēcpusdienā - Aglonā. Aglonā—apmešanās vieta (kā
iepriekšējos gadus) pie Livdāniem. Pieteikšanās draudzes
mājas lapā un pie draudzes dežurantes. Informatīvā
tikšanās 5. 08. pēc sv. Misēm Māras zālē.
Uzņemšana Latvijas Starpdiecēžu augstākajā Garīgajā
seminārā notiks 17. augustā, Katoļu ielā 16! Pieteikšanās no
1.augusta. Iespējama konsultācija ar semināra rektoru
t. 28615775.
Lai pieteiktos pirmslaulību kursam mūsu draudzē
rudenī: ej.uz/Saderinatiem2018R Lūdzam pieteikties!
Reģistrēšanās pāvesta Franciska vadītajai Sv. Misei
Aglonā norisināsies no 8. jūlija līdz 19. augustam mājas
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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!
Pirmdien, 30. jūlijā, plkst. 11.00 Dienas centra sakopšanas
ikmēneša talka. Pēc talkas sadraudzība pie tējas tases.
Jaunums!
Pirmdienās no 6. augusta plkst. 13.00-15.00 Galda spēļu
pēcpusdiena ‘’Prātula’’ Pavadīsim laiku kopā - ar spēlēm
un tēju!!!
(Galda spēles ir brīnišķīgs veids kā lietderīgi un
interesanti pavadīt brīvo laiku un būt starp līdzīgi
domājošiem un aizrautīgiem cilvēkiem. Galda spēles,
īpaši dambrete un šahs psihologu vidū tiek minēts kā
efektīvs veids, lai uzlabotu cilvēka atmiņas funkciju. Šahs
ļauj prātam risināt sarežģītas problēmas un strādāt ar
dažādām variācijām un idejām. Šahs un dambrete ir
terapeitisks līdzeklis, kas ieteicams labas atmiņas
saglabāšanai.)
Aicinām ziedot galda spēles
dienas centra senioru nodarbībām!
Otrdien, plkst. 13.00 Senioru klubiņā lekcija par sv.
Ignācija no Lojolas darbu ‘’Garīgie vingrinājumi’’.
Trešdienās, plkst. 15.00-17.00 Individuālas bezmaksas
psihologa konsultācijas onkoloģijas pacientiem un viņu
tuviniekiem.
Plkst. 18.00-20.00 Pašpalīdzības grupa
onkoloģijas pacientiem. Vada psiholoģe Saiva Luste.

