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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 05. augustā Nr. 31 (345)

Dārgā draudze, šodien mēs
turpinām pārdomāt Jēzus
vārdus:

Tam, kurš ēd Manu Miesu un
dzer Manas Asinis, ir mūžīgā
dzīve. (Jņ 6, 54)

Tam, kurš Euharistijā saņem
Kristu kā barību, nav jāgaida, lai
saņemtu mūžīgo dzīvi: viņš to ir
iemantojis jau virs zemes kā tās
pilnības zīmi, kam jānāk un kas
pārņems cilvēku visu.
Euharistijā mēs saņemam
miesas augšāmcelšanās
garantiju laiku beigās: "Tam,

kurš ēd Manu Miesu un dzer
Manas Asinis, ir mūžīgā dzīve,
un Es viņu piecelšu pastarā
dienā."

Šī nākamās augšāmcelšanās
garantija slēpjas tajā, ka Cilvēka
Dēla miesa, ko mēs saņemam kā
barību, ir Viņa pagodinātā,
augšāmceltā miesa.
Ar Euharistiju mēs it kā
uzņemam sevī augšāmcelšanās
noslēpumu.
Lūk, kādēļ svētais Ignācijs no
Antiohijas taisnīgi runā par
euharistisko maizi kā par

"nemirstības zālēm, nāves
pretindi".
Svinot Jēra upuri, mēs
sapulcējamies uz debesu
liturģiju, pievienojoties
daudzbalsīgajam svētlaimīgo
pūlim, kuri sauc: "Slava mūsu

Dievam, kas sēd tronī, un Jēram!
Viņš ir dāvājis pestīšanu!" (sal.

Atkl 7, 10)
Euharistija patiešām ir gabaliņš
debesu, kas paveras virs zemes!
Tas ir debesu Jeruzalemes
godības stars, kas izgaismo
mūsu dzīves ceļu.
Euharistijai ir jāpārņem mana
dzīve. Pateicoties šim
Sakramentam, manai dzīvei ir
jākļūst par neierobežotu,
nebeidzamu savienošanos ar
Kristu, kurš dzīvo un valda,
Dievs mūžu mūžos!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 5. augustā – tiek vākti ziedojumi Latvijas
Starpdiecēžu augstākā Garīgā semināra atbalstam!
Semināra kandidātu uzņemšana notiks 17. augustā,

Katoļu ielā 16! Iespējama konsultācija ar semināra rektoru
pr. Imantu M. 28615775.
Šodien, 5. augustā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 un 18. 00
informatīvā svētceļnieku (Stirniene—Aglona) tikšanās
Māras zālē.
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.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
14. un 15. augustā tiek organizēts draudzes autobuss
uz un no Aglonas. Pieteikšanās pie dežurantes.
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
lapā www.pavestsLatvija2018.lv
PĀVESTS: Dieva vārds ir lampa, ar ko mēs izgaismojam

nākotni: tā gaisma ļauj mums izlasīt mūsu laika zīmes.
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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 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.
Aicinām ziedot
galda spēles dienas centra senioru nodarbībām!
Otrdien, plkst. 13.00 Senioru klubiņā erudīcijas spēle ‘’Vai
pazīsti Latviju?’’ (pēc spēles iespēja noskatīties filmu ‘’
Rīgas sargi").
Aicinām iesaistīties valodu nodarbību vadīšanā (angļu,
vācu, krievu, poļu, itāļu u.c.). Pieteikties pie sociālā
darbinieka!
Augustā otrdienu vakaros aicinām uz lekciju
ciklu ‘’Sievietes veselībai’’! 21.augustā plkst. 18.00 – 20.00
Tikšanās ar psihoterapeiti Ainu Poišu.
28.augustā plkst. 18.00-20.00. Viesos uztura speciāliste
Tatjana Tepo.
Pieteikties pa tālruni: 20000466 vai e-pastu:
gimenesmaja@gmail.com

