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Dievam viss ir iespējams!

Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas

Gandarīšanas sakramentu

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 !
Katra mēneša 13. datumā plkst. 12.00
(izņemot svētdien) Sv. Mise par godu
Fatimas Dievmātei.

var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
Grēksūdze 13. 00-14. 00 (angļu val.) un
sestdien 18. 00-19. 00 (angļu val.)
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 Draudzes koris
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece). Kora vadītāja
Ilze Grēvele t. 22040966, bērnu ansambļa vadītāja Agnese Baltmane t.
28725248, ērģelnieces Ilze Fomina t. 25727001, Sarmīte Šēnberga t. 29969446
 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. Pieteikties pie katehētes Ilzes Terēzes Gulbes tālr. 29447445
Katehēze pieaugušajiem—svētdienās Sv. Ģimenes Mājā plkst. 13. 30!
"Kalnā"
“Kalnā” ir kustība jauniešiem-personībām 25+. Reizi mēnesī tiek rīkoti ekumēniski, intelektuāli, sadraudzību veicinoši pasākumi. Vairāk informācijas
www.kalna.lv un Facebook kontā https://www.facebook.com/
kalnaaa/ kustiba.kalna@gmail.com
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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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2019. gada 23. jūnijā Nr. 31 (391)

Katehēze pieaugušajiem svētdienās
plkst. 13. 30 SĢM.
Katru svētdienu pēc sv. Mises plkst.
10. 00 Magdalēnas agape Liepas zālē!

Draudzes prāvests: b. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Priesteris: Karols Buzievičs, tālr.: 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl
Priesteris : Saimons Gudime, tālr. : 27067700 saimongudime78@gmail.com
Diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076
e-pasts: diakons.dainis@gmail.com
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Dārgā draudze!

Pāvests Francisks, skaidrojot
Jēzus aicinājumu nest ikdienas krustu, saka:
Krusts nav greznumlieta vai
abstraktu ideja. Mēs katrs nesam savu pienākumu krustu,
tā ir uzupurēšanās citu labā
mīlestības dēļ – vecāku, bērnu, ģimenes, draugu un pat
ienaidnieku labā; tā ir gatavība palīdzēt nabagiem, iesaistīties cīņā par taisnīgumu un
mieru.
Pieņemot šos krustus, uzupurējoties, cilvēks vienmēr kaut
ko zaudē. Taču mēs nedrīkstam aizmirst: “Kas savu dvēseli pazaudēs Manis dēļ, tas to
izglābs”.
Tas ir zaudējums, lai iegūtu.
Viņu lūgšanu un dzīves piemērs ir pamudinājums mums
aizliegt sevi aiz mīlestības pret
Jēzu.
Viņa vārdiem ir nozīme un
spēks, jo Jēzus rāda piemēru,

Viņš pirmais gāja sevis aizliegšanas ceļu, aiz mīlestības
pret mums.
Tā ir mīlestība, kas dod spēku
aizliegt sevi ikdienā, mazās
lietās, ziedojot laiku, naudu,
spēkus citu labā.
Jēzus mācekļiem sāka atklāti
runāt par savu krustu un par
viņu krustu tikai pēc tam, kad
no Pētera atbildes saprata, ka
mācekļiem ir ticības dāvana,
ko viņiem deva debesu Tēvs.
Sekot Jēzum nozīmē ņemt savu krustu. Tas ir ceļš, kas ved
uz patiesu brīvību! Kopīgi to
iesim...
Bīskaps Andris
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Draudzes informācija:
Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības un pateicības laiks kopā ar Magdalēnas Agapi (Liepas zālē)!
28. 06. Vissvētās Jēzus Sirds svētki! Sv. Mises plkst. 7. 30, 10. 00
un 19. 00!
29. jūnijā sv. Pētera baznīcā svētku koncerts plkst. 16. 00,
Sv. Mise plkst. 17. 00. Visi mīļi aicināti!
Svētās Mises nodomi 23.06-29.06.2019
Sv.
23.06

P.
24.06

O.
25.06

T
26.06
C.
27.06

Pk.
28.06

S.
29.06

8:00

Par Cepurnieku dzimtas (dz. un +)

10:00

Par draudzes dzīvajiem un mirušajiem

18:00

Par Margrietas un Induļa dzimtas (dz. un +)

7:30

Par Ingu un viņas dzimtas dzīvajiem un +

19:00

Par Lindas darbu un viņas nodomā

7:30

Par Sintijas veselību un lūdzot Dieva svētību

19:00

Par Regīnu, Māru, Māri, Madaru, Ievu, Krišjāni,
lūdzot viņiem Dieva svētību un palīdzību

7:30

Par mirušo Vladislavu

19:00

Par Aivaru, Ilutu, lūdzot Dieva svētību

7:30

Par Annu lūdzot Dieva svētību

19:00

Par Inesi, lūdzot nepieciešamas no Dieva žēlastības

7.30
10. 00

Par Pētera dvēseli
Par draudzes dzīvajiem un mirušajiem

19:00

Par Agra veselību un lūdzot Dieva svētību

7:30

Par mirušajiem Vladislavu, Jadvigu, Antonu,
Staņislavu, Valdemāru, Jūliju

19.00

Par mirušo Antoņinu
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.
Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Ingūna Barinova; tālr. 20000466.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, 25.06. plkst. 13.00 Senioru klubiņā Jāņa dienas svētki
ar sieru un pīrāgiem. (Aicinām ņemt līdz groziņus!)
Trešdienās, plkst. 13.00-15.00 Psiholoģes Dzintras Bušmanes
konsultācijas, iepriekš pierakstoties, tālr. 27024699.
Ceturtdienās, plkst. 11.30-14.00 Nodarbība ‘’Dziedāsim latviski un latgaliski’’. Vada Bernadeta
Piektdienās, plkst. 15.00 Vingrošana grūtniecēm. Vada vecmāte Baiba Stikute, iepriekš pierakstoties, pa tālr. 29247313. (2.
stāva zālē)
Caritas Latvija aktualitātes
Caritas Latvija īsteno projektu "Proti un Dari". Šajā projektā
aicinām jauniešus vecumā no 15-29 gadiem, kuri kaut kādu
iemeslu dēļ ir pametuši mācības vai studijas, kā arī nestrādā
un neapgūst arodu. Palīdzēsim iedrošināt! Ikviens jaunietis ir
vērtība, un, lai kādā situācijā šis jaunietis vai jauniete būtu nonākuši, vienmēr ir iespējas visu sākt no jauna. Dalība projektā
ir pilnīgi bez maksas, un tajā vietu atradīs ikviens, kuram tas
būs nepieciešams. Pieteikties, e-pasts: info@caritas.lv

www.svgimenesmaja.lv
Nākošajā svētdienā 30. jūnijā plkst. 12. 00 mūsu draudzē
sv. Mise ģimenēm un bērniem!
15. jūnijā pāvests Francisks ir nominējis arhibīskapu Petaru
Rajiču par apustulisko nunciju Lietuvā.
Pāvests jauniešiem: Jūs esat Dieva šodiena, esat Baznīcas šodiena! Ne tikai nākotne, bet arī šodiena! Jums ir jāspēlē vai nu
šodien, vai arī jāzaudē spēle. Šodien! Baznīcai jūs esat vajadzīgi, lai tā varētu būt pati visā savā pilnībā.

