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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!
Šīsdienas Evaņģēlijā mācekļi uzdod jautājumu, kas arvien ir aktuāls katram no mums: “Kungs,
vai tikai nedaudzi tiks izpestīti?”
Mācekļi savā jautājumā liek uzsvaru uz skaitli. Cik būs izglābto? Daudz vai maz? Jēzus savā
atbildē liek uzsvaru jau vairs nevis uz “cik?”, bet gan “kā sasniegt pestīšanu?”.
Jēzus saka, šis ceļš ved pa vārtiem. Bet kur ir šie vārti, kādi tie
ir, kas ir šie vārti? Šie vārti ir pats
Jēzus. Viņš mūs ieved komūnijā
ar Tēvu, kur atrodam mīlestību,
sapratni un drošību!
Bet kāpēc tie ir tik šauri? Šie vārti ir šauri nevis tāpēc, lai mums
būtu grūti ieiet pa tiem, bet gan
tāpēc, lai mēs kļūtu iekšēji mazāki, atmestu savu lepnību un
bailes un ar pazemīgu un paļāvības pilnu sirdi tuvotos Jēzum,
apzinoties, ka esam grēcinieki
un ka mums ir vajadzīga Viņa
piedošana. Tie ir šauri, lai ierobežotu mūsu lepnību, kas dara
mūs uzpūtīgus. Dieva Žēlsirdības vārti ir šauri, bet tie vienmēr

ir plaši atvērti visiem cilvēkiem.
Dievs nevienu neatstumj, bet
pieņem visus bez izņēmuma.
Pestīšana, ko esam saņēmuši kā
dāvanu, ir neizsīkstoša žēlsirdības straume, kas sagrauj mūrus
un atver pārsteidzošus gaismas
un miera horizontus. Jā, tie ir
šauri vārti, bet tie vienmēr ir atvērti visiem. Neaizmirsīsim par
to, saka pāvests Francisks.
Jēzus gaida katru no mums, neatkarīgi no to, kādā grēkā esam
iekrituši. Ieejot pa Jēzus vārtiem,
pa ticības un Evaņģēlija vārtiem,
esam aicināti atmest pasaulīgo
domāšanu, netikumus, egoismu
un noslēgtību. Dosimies ceļā!
Sagatavoja b. A. Kravalis
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Draudzes informācija:
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas agape!
Šodien, 25. augustā plkst. 12. 00 sv. Mise ģimenēm un bērniem,
pēc tam sadraudzības laiks! Visi mīļi aicināti!
29. augustā mūsu draudzē pēc sv. Mises plkst. 19. 00 Evitas Zālītes—Grosas pateicības koncerts.
3. septembrī mūsu draudzē sāksies Laulāto kursi! Lūgums pieteikties! Atbildīgais diakons Dainis (tel. 29158076)
Svētās Mises nodomi 25.08-31.08.2019
Sv.
25.08

P.
26.08

O.
27.08
T
28.08
C.
29.08
Pk.
30.08

S.
31.08

8:00

Par mirušo Broņislavu

10:00

Par draudzes dzīvajiem un mirušajiem

18:00

Par mirušo Almu Kupli, Reinholdu Eņģi, Emīlu Eižvertiņu

7:30

Par Viju, Ilonu, lūdzot Dieva svētību un veselību

19:00

Par mirušo Broņislavu

7:30

Par mirušo Ausmu Čudarāni

19:00

Par mirušo Broņislavu

7:30

Par mirušo Teklu, Jadvigu

19:00

Par mirušo Broņislavu

7:30

Par mirušo Ingeborgu Turīnu

19:00

Par mirušo Broņislavu

7:30

Par mirušo Antoņinu, Jūliju

19:00

Par mirušo Broņislavu

7:30

Par mirušo Veroniku, Jāni, Donatu, Viktoru, Antonu

19.00

Par Viktoru, Ļenu Gļebu, Ilgu, Mariju.
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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, 26.augustā plkst. 11.00-13.00 Dienas centra sakopšanas talka (pēc talkas – sadraudzība pie tējas).
Otrdien, 27.augustā plkst.13.00 Senioru klubiņā filmu kinoseanss. Režisora Jāņa Norda filma ‘Mammu es tevi mīlu’’.
Otrdien, 27. augustā plkst. 18.00 Brīvprātīgo kustības, kas kalpo Latvijas Onkoloģijas centrā, ikmēneša apmācību tikšanās
un atbalsta grupa. Lektore sociālā darbiniece, 1. slimnīcas Sociālo gultu nodaļas vadītāja Rita Rindža - "Sociālais darbs veselības aprūpes sistēmā. Sociālie pakalpojumi personām ar
veselības traucējumiem". Atbalsta grupu vada sociālā darbiniece un brīvprātīgā Inta Gerharde.
Trešdien, 28.augustā 11.30 –13.00 - Skaistumkopšanas diena. Tikšanās ar kosmetoloģi Gunitu Galiņu.
Ceturtdien, plkst. 18.00 institūciju bērnu mentoru ikmēneša
tikšanās. projekta vadītāja Mārīte Šīre.
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 Reinfelde 29197141.
Mūsu draudzes mājas lapa / dievkalpojumi tiešraidē
www.magdalenas draudze vai www.magdalenasbaznica.lv
1. septembrī dievkalpojumu laikā svētībā bērniem, skolniekiem, studentiem un pasniedzējiem! 1. septembrī mūsu
draudzē atsākās svētdienas skolas bērniem un pieaugušajiem!

