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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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Dārgā draudze,
šodien, mēs turpinām pārdomāt
Jēzus sarunu ar mācekļiem, kur
viņš atklāj sevi kā dzīvā Maize
no debesīm!
Pāvests Francisks saka: “Vajag
rūpēties par materiālo maizi, bet
vēl svarīgāk ir veidot attiecības
ar Dievu, stiprināt ticību Tam,
kas ir “dzīvības Maize”, Tam,
kas atnāca uz šo pasauli, lai
remdētu mūsu slāpes pēc
patiesības, taisnīguma un
mīlestības,”
Jēzus, būdams patiesā dzīvības
maize, vēlas apmierināt ne tikai
mūsu miesas, bet arī dvēseles
vajadzības, dāvājot mums garīgo
barību, kas spēj remdēt mūsu
vislielākās slāpes.
Tāpēc Viņš mudina ļaudis
necensties pēc barības, kas
iznīkst, bet pēc barības, kas
paliek mūžīgajai dzīvei. Runa ir
par barību, ko Jēzus mums dāvā
katru dienu: savu Vārdu, savu
Miesu, savas Asinis.
Šodienas Evaņģēlijā izteiktie
vārdi attiecas uz Euharistiju, kas
ir Dieva vislielākā dāvana

cilvēkam. Tikšanās ar Jēzu, kas
ir «dzīvības maize», un Viņa
pieņemšana dāvā mums cerību
un piešķir mūsu dzīvei jēgu.
Šī «dzīvības maize» mums tiek
dāvāta tādēļ, lai mēs paši
palīdzētu remdēt savu brāļu
garīgo un materiālo izsalkumu
un sludinātu Labo vēsti visiem
cilvēkiem. Jēzus ir maize, kas
tika lauzta priekš mums, un tas,
kurš to saņem, pats kļūst par
maizi, kas tiek lauzta priekš
citiem,
Sniedzot tuvākmīlestības liecību,
mēs ienesam pasaulē Jēzus
mīlestības gaismu.
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam priesteri Juri Zarānu
dzimšanas dienā!
Sirsnīgi pateicamies par svētīgo kalpošanu,
iesaistīšanos draudzes dzīvē un aktivitātēs!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
23. 08. plkst. 20. 00 (pēc sv. Mises) Jauno talantu
koncerts! Visi mīļi aicināti!
26. 08. plkst. 20. 00 (pēc sv. Mises) Garīgās mūzikas
koncerts Gerda Jerjomenko (klavesīns) un Maija Kļaviņa
(traversflauta). 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
Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps
Pedro Lopess Kintana: Pāvests ir svētceļnieks visā pasaulē,
kurš nepārtraukti sludina Evaņģēliju un nemitīgi mums
atgādina, kādām prioritātēm mums ir jābūt šajā pasaulē un
katra personīgajā dzīvē.
Esmu drošs, ka ar Dieva palīdzību redzēsim daudz augļu
katoļu Baznīcā Baltijas valstīs un arī sabiedrībā kopumā!
“Skaties uz Pēteri, klausi Kristum”. Kopība ar pāvestu mūs
iedrošina sekot Kristum.
Dārgie brāļi un māsas, aicinu jūs pēc iespējas aktīvāk
piedalīties pāvesta Franciska vizītē un arī garīgās un
praktiskās sagatavošanās procesā.
Aicinu jūs izplatīt un dalīties ar informāciju par šo vizīti.
(No uzrunas Aglonā 2018. g. 15. augustā).
Bīskapa Sloskāna dienas Stirnienē. No 31. augusta
līdz 2.septembrim bīskapa Sloskāna 125. jubilejas svinības.
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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, 21.08. plkst. 13:00 Senioru klubiņā tikšanās ar
garīdznieku: Dievmātes debesīs uzņemšanas dienai
veltīta pēcpusdiena. Piedalās ansamblis Kerigma (laipni
aicināti līdzi ņemt ‘’groziņus’’ kopgaldam).
28.augustā plkst.12:00 Senioru klubiņa ietvaros –
Šokolādes muzeja apmeklējums (gida pavadībā).
Tikšanās pie ‘’Laimas’’ šokolādes muzeja, Miera ielā 22.
Dalības maksa senioriem un personām ar invaliditāti - 3
EUR. Lūgums savu dalību reģistrēt pie sociālā
darbinieka!
Ceturtdien, 30. augustā 11. 00 – izstādes ‘’Baltijas ozoli’’
apmeklējums gida pavadībā, Mākslas muzejā RĪGAS
BIRŽA, Lielā izstāžu zāle. Latvijas valsts simtgadei
veltīta izstāde “Baltijas ozoli. 16. un 17. gadsimta
holandiešu un flāmu glezniecība Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja kolekcijā”. Lūgums pieteikties sociālā
darbinieka!
Dalības maksa senioriem - 1.60 EUR, personām ar I un II
grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) ieeja brīva.
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:

