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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 12. augustā Nr. 32 (346)

Dārgā draudze, šodien, mēs
turpinām pārdomāt Jēzus sarunu
par Dzīvības Maizi—
Euharistiju.
Euharistija nav tikai pagātnes
notikuma piemiņa, bet ir Kristus
ciešanu,
nāves
un
augšāmcelšanās notikuma
aktualizācija. Kristus upuris tiek
īstenots katrā Euharistijā.
Šodien mūsdienu cilvēkiem
nepatīk jēdziens „upuris”.
Tomēr esam aicināti apzināties,
ka tas ir fundamentāls, jo atklāj
Dieva lielo mīlestību pret cilvēci.
Jēzus atdeva par mums pats sevi.
Euharistijas laikā maize un vīns
pārvēršas par Kristus Miesu un
Asinīm.
Tikšanās ar Kristu
svētdienas Euharistijā dod
spēku un piešķir jēgu ticīgo
ikdienas pūliņiem visas nedēļas
garumā. Šī tikšanās mūs
pārveido. Turklāt regulāra
Vissvētākā Sakramenta
pielūgsme palīdz mums
izvairīties no neauglīgas
„skriešanas”. Tā ļauj mums kļūt
par patiesiem Dieva mīlestības
lieciniekiem. Vienotība ar Kristu

ietver sevī arī vienotību ar
līdzcilvēkiem.
Jēzus atnāca pasaulē, lai atklātu
mums Tēva mīlestību, jo cilvēks
nespēj dzīvot bez mīlestības.
Euharistija ļauj mums kļūt par
maizi, kas tiek lauzta savu brāļu
labā. Patiesa piedalīšanās
Svētajā Misē liek mums doties
pie cilvēkiem un atklāt tiem
Dieva mīlestību. Nebaidīsimies
izvēlēties mīlestību par savas
dzīves augstāko mērauklu. Svētā
Euharistija noslēdz ievadīšanu
kristīgajā dzīvē. Euharistija ir
"visas kristīgās dzīves avots un
virsotne", mums atgādina
Vatikāna II koncils. Visi
sakramenti, kā arī visi Baznīcas
kalpojumi un apustuliskie
pienākumi ir nesaraujami saistīti
ar Euharistiju un ir tai pakārtoti,
jo Svētā Euharistija sevī ietver
Baznīcas bagātību, tas ir, pašu
Kristu, mūsu Lieldienu Upuri.
Euharistijā Dievs Kristū svētdara
pasauli un tā dod iespēju
cilvēkam Svētajā Garā veltīties
Kristum un caur Viņu – Tēvam.
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija
13. augustā sv. Mises plkst. 7. 30, 12. 00 (Fatimas
Dievmātes godam) un plkst. 19. 00!
13. augustā, Svētās Mises laikā (plkst. 19.00) un
pēc tās mūsu baznīcā uzstāsies ērģelnieks Pēters Širāks
un Diošdas sieviešu koris no Ungārijas. Programmā:
„Regina caeli”, „Ave Maria”, Rihards Dubra „Laudate
Dominum”. Diošdas sieviešu koris (Ungārija) Diošdas
sieviešu koris dibināts 1988. gadā. Amatieru korī dzied
aptuveni trīsdesmit sievietes. Katru gadu koris sniedz
aptuveni 18-25 koncertus gan Ungārijā, gan citās
valstīs.
Sirsnīgi pateicamies par ziedojumi Latvijas
Starpdiecēžu augstākā Garīgā semināra atbalstam!
Mūsu draudzes ziedojums ir 1495 eiro!
Rīgas Garīgā semināra kandidātu uzņemšana notiks 17.
augustā, Katoļu ielā 16! Iespējama konsultācija ar
semināra rektoru pr. Imantu M. 28615775.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
14. un 15. augustā tiek organizēts draudzes autobuss
uz un no Aglonas. Pieteikšanās pie dežurantes.
Aglonā—apmešanās vieta (kā iepriekšējos gadus) pie
Livdāniem. Pieteikšanās draudzes mājas lapā un pie
draudzes dežurantes.
23. 08. plkst. 20. 00 (pēc sv. Mises) Jauno talantu
koncerts! Visi mīļi aicināti!
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
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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. 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.
Aicinām ziedot galda spēles dienas centra senioru
nodarbībām!!! Loto, cirks, monopols, šahs, dambrete,
spēļu kārtis, krustvārdu mīklas.
Otrdien, 14.08. plkst. 13.00, Senioru klubiņā Latvijas
simtgadei veltīts pasākums : ‘100 dienas līdz Latvijas
simtgadei - ar sarunām un dziesmām’ (piedalās
ansamblis ‘’Kerigma’’).
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

