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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, baznīcas liturģijā mēs
iepazīstam Dieva Vārda spēku,
Sv. Rakstu žēlastību un svētību.
Evaņģēlijs ir Kunga dzīves
grāmata. Tas ir rakstīts, lai taptu
par mūsu dzīves grāmatu.
Tas nav rakstīts, lai mēs to
saprastu, bet lai tam tuvotos kā
slieksnim uz noslēpumu.
Tas nav rakstīts, lai mēs to
lasītu, bet lai uzņemtu sevī.
Katrs no Evaņģēlija vārdiem ir
gars un dzīvība. Viegli un brīvi
tie gaida vien mūsu dvēseles
izsalkumu pēc tā, lai šie vārdi
tajā ieplūstu. Būdami dzīvi, tie
paši ir kā šis raugs, kas pirmais
pārņems mūsu mīklu un liks tai
sarūgt jaunai dzīvei.
Cilvēku grāmatu vārdus mēs
varam izprast, varam izsvērt.
Evaņģēlija vārdus nākas
pieņemt un paciest.
Mēs uzņemam sevī grāmatu
vārdus. Bet Evaņģēlija vārdi paši
mūs mīca kā mīklu, mūs veido,
uzņem mūs sevī…
Kad turam Evaņģēliju rokās,
domāsim par to, ka tajā mājo

Dieva Vārds, kurš vēlas
iemiesoties mūsos, kurš vēlas
mūs pārņemt, lai, Viņa sirdij
saaugot ar mūsu sirdi un Viņa
garam savienojoties ar mūsu
garu, mēs iesāktu Viņa dzīvi
jaunā vietā, jaunā laikā, jaunā
cilvēciskā sabiedrībā.
Padziļināt Evaņģēliju šādā veidā
— tas nozīmē atteikties no savas
dzīves un pieņemt likteni, kuram
nav citas formas, kā Kristus. (sal.
Madlēna Delbrela)
Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti
un derīgi mācīšanai (2 Tim 3, 16)
Mīlēsim Sv. Rakstu vārdus! AK.
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Draudzes informācija

2.septembrī pēc sv.Misēm svētība bērniem,
skolēniem, studentiem un pasniedzējiem! Pēc sv.Mises
plkst.10.00 sadraudzības laiks baznīcas dārzā, aicināti visi!!!
2.septembrī plkst.15.00 katoļu baznīcas
dievkalpojums (sv. Mise) Ādažos! Pēc tam svētībā bērniem
un skolēniem, sadraudzības agape! Norises vieta :
bērnudārzs “Pasaku valstība” sarīkojumu zālē, Rīgas gatve
28b (ieeja no parka puses).

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
8. SEPTEMBRIS - BALTĀ NAKTS, Sv. Ģimenes
Mājā trīs Baltijas mākslinieku izstāde, kā arī latviešu
komponista Pētera Vaska skaņdarba atskaņojums. Kas ir
svarīgākā tikšanās tavā dzīvē? Kas ir tikšanās, bez kuras
nekas nebūtu tā, kā ir tagad? Šie ir jautājumi, kurus varam
sev uzdot visa 8.septembra vakara laikā. Norises vieta:
Klostera iela 5, Rīga, Norises laiks: 18.00 - 01.00, Plkst.
20.00 un 22.00 sarunas ar dalībniekiem un muzikālas
improvizācijas brīži
9.septembrī pēc sv. Mises plkst. 18.00 Aglonas
svētceļnieku tikšanās! Lūgums ņemt līdzi fotogrāfijas,
ģimenes locekļus, draugus un paziņas! Aicināti visi!
Svētdienas skola bērniem mūsu draudzē sāksies 9.
septembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00. Mīļi aicināti bērni ar
vecākiem!
Lai pieteiktos pirmslaulību kursam mūsu draudzē
rudenī lūgums kontaktēties ar diakonu Daini t. 29158076!
Mūsu baznīcā 28.10.2018, plkst.11:30.
Vecumnieku novada koris “Via Stella”. Mākslinieciskā
vadītāja Liene Batņa, diriģente Justīne Paupere, koklētāju
ansamblis “Raksti”, zvanu ansamblis, ērģelniece Digna
Markule.
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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, 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. Šahs un dambrete
ir terapeitisks līdzeklis, kas ieteicams labas atmiņas
saglabāšanai.)
4. septembris 13.00 ‘’Mode mūsu dzīvē.’’ Tikšanās ar
mākslinieci Noru Skaru.
No 4. septembra, otrdienās 10.00-12.00 - Solo dziedāšanas
nodarbības. Vada akadēmiskās mūzikas dziedātāja un
solo dziedāšanas pasniedzēja Māra Krauja Reine (sīkāka
informācija un iepriekšēja pierakstīšanās pa tālr.26402390)
11. septembris 13.00 ‘’Būt uz skatuves’’. Tikšanās ar
bijušo Rīgas Krievu drāmas teātra aktrisi Jevgeņiju
Saldatovu.
18. septembris 13.00 Lekcija ‘’Kā ilgāk saglabāt skaidru
galvu jeb demences riska samazināšanas ieteikumi.’’
Tikšanās ar klīnisko psiholoģi Inese Lietavieti.
Pirmdien, 17. septembrī 11.00 - Dienas centra sakopšanas
ikmēneša talka. Pēc talkas sadraudzība pie tējas tases.

