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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.)
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

 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 25+. Reizi mēnesī tiek rīkoti ekumēniski,
intelektuāli, sadraudzību veicinoši pasākumi. Vairāk informācijas
www.kalna.lv un Facebook kontā https://www.facebook.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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Dārgā draudze!
Mums ir ne tikai jātic, bet arī jāpaliek nomodā, ne tikai jāmīl,
bet arī jāpaliek nomodā, ne tikai
jāpaklausa, bet arī jāpaliek nomodā. Kādēļ?
Šī lielā notikuma dēļ, kas ir Kristus atnākšana.
Ļoti īpašs uzdevums mums ir
uzticēts — ne tikai ticēt, godināt, mīlēt un paklausīt, bet
palikt nomodā.
Kristus dēļ un kopā ar Kristu.
Nav nekā skaidrāka par Viņa atnākšanu, un nav nekā neskaidrāka par šīs atnākšanas laiku.
Pilnīgi skaidrs ir tas, ka pienāks
arī mūsu pēdējā diena, tomēr
nav zināms, ne tas, kad tā būs,
ne arī, kā mēs no šīs pasaules
aiziesim.
Nepieļausim, ka šī diena mūs
pārsteigtu pēkšņi, nesagatavotus, kā zaglis naktī. Lai bijība
Dieva priekšā mūs vienmēr patur nomodā, vienmēr gatavus —
tā, lai bijība mums dāvātu drošības sajūtu, un nevis otrādi —
drošība mūsos raisītu bailes, ka
viss varētu mainīties.

Kungs mūs aicina palikt nomodā: "Jūsu gurni lai ir apjozti, un
degoša lāpa lai ir jūsu rokās!" (Lk 12, 35) Gaisma, kas
apžilbina acis, aizdzen miegu;
josta, kas iekļauj gurnus, liek
miesai būt darbīgai.
Apjozt gurnus ar mērenību nozīmē dzīvot tīras sirdsapziņas
gaismā.
Godīguma lāpa izgaismo seju,
liek spīdēt patiesībai, patur dvēseli nomodā un neļauj maldiem
iekļūt tajā, dara dvēselei svešu
mūsu nabaga sapņu seklumu.
Sagatavot lūgšanā Kuna nākšanu! Un pat ja Kungs kavējas, es
gaidīšu! Jo Viņš nāks īstajā stundā. Āmen! Sagatavoja b. Andris
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Draudzes informācija: Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas agape! Visi mīļi aicināti!
Sirsnīgi pateicamies par ziedojumiem Rīgas Garīgā semināra
uzturēšanai. Tika saziedots 855 eiro!
RGS audzēkņu uzņemšana 22. augustā plkst. 10. 00!
13. augustā sv. Mises plkst. 7. 30, 12. 00 un 19. 00!
15. augustā plkst. 7. 30 un 19. 00.
16. augustā plkst. 20. 00 Baroka mūzikas koncerts!
Svētās Mises nodomi 11.08-17.08.2019
Sv.
11.08

P.
12.08

O.
13.08

T
14.08
C.
15.08
Pk.
16.08

S.
17.08

8:00

Par Ēriku un viņa ģimeni +

10:00

Par draudzes dzīvajiem un mirušajiem

18:00

Par mirušo Broņislavu (greg.11)

7:30

Par Sofiju, Zosiju, Germanu, Helēnu un Olgu

19:00

Par mirušo Broņislavu (greg.12)
Par Monti Lotti dzimšanas dienā

7:30

Par Valentīnu, Vladimiru, Sofiju, Vladimiru (svētību)

12:00
19:00

Par Ērika garīgo veselību
Par mirušo Broņislavu (greg.13)

7:30

Par mirušo Vitāliju

19:00

Par mirušo Broņislavu (greg.14)

7:30

Par Ingara veselibu un dzimts dzīvajiem un +

19:00

Par mirušo Broņislavu (greg.15)

7:30

Trīsvienības pulciņa nodomā par grēcinieku
atgriešanos

19:00

Par mirušo Broņislavu (greg. 16)

7:30

Par mirušo Sintiju

19.00

Par mirušo Broņislavu (greg. 17)
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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!
Pirmdien, 19.augustā plkst. 12.00-14.30 zīmēšanas nodarbība.
Tēma – iekšējo konfliktu mazināšana. Vada Inga Lukašinska.
Otrdien, 13.augustā Senioru klubiņā plkst.13.00 teorētiska un
praktiskā nodarbība ‘’Preabilitācijas vingrinājumu komplekss
senioriem’’. Nodarbību vada fizioterapeite Rudīte Skroderēna. Preabilitācija -vingrinājumu secība darbā ar receptoriem
un audu neiroloģiskā aktivizācija. Nodarbībā iekļauta - neiroloģisko testu veikšana, vingrojumu komplekss, pēdu funkcionalitātes 4 pamatvingrinājumi, dzirdes aparāta testa paraugdemonstrējums.
Ceturtdien, 22.augustā plkst. 18.00 Seminārs “Veģetatīvā
distonija - kristieša dzīvē’’. Lektors – Jānis Jākobsons.
Piektdienās, plkst. 15.00 Vingrošana grūtniecēm. Vada vecmāte Baiba Stikute iepriekš pierakstoties, pa tālr. 29247313.
Caritas Latvija aicina pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām
vajadzībām! Nodarbības notiek Svētās Ģimenes Mājā un O.
Vācieša ielā 6. Pieteikties, rakstot uz e-pastu info@caritas.lv
Kontaktinformācija: Ilze 29197141. Vairāk info www.caritas.lv
Aglonas svētku kārtība ir : www.katolis.lv
Mūsu draudzes mājas lapa

www.magdalenas draudze vai www.magdalenasbaznica.lv
3. septembrī mūsu draudzē sāksies Laulāto kursi!
Lūgums pieteikties, vietu skaits ierobežots. Atbildīgais —
diakons Dainis (tel. 29158076)
17. un 18. augustā Rīgas svētku ietvarā vairāki garīgie koncerti! skat. info. pie ziņojumu dēļa! Vajadzīgi brīvprātīgie!!!

