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Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 29. marts Nr. 13 (180)

Dārgā draudze,
svinēsim šodien mūsu Karaļa nākšanu, iesim Viņam pretī, jo Viņš ir mūsu
Dievs.
Pacelsim uz Kungu savas sirdis, neapslāpēsim garu, līksmi iedegsim savas
lampas, pārvilksim dvēseles tērpu!
Kā uzvarētāji ņemsim rokās palmu zarus un kopā ar tautu slavēsim kā ļaudis, kam nav nekā iebilstama. Kopā ar
bērniem dziedāsim ar bērna sirdi:
"Hosanna, svētīts, kas nāk Kunga
vārdā!"
Tieši šodien Viņš ieiet Jeruzalemē, no
jauna tiek sagatavots krusts; no jauna
atveras Paradīze un ļaundaris tiek ievests tajā; no jauna Baznīca ir svētku
noskaņā. Tomēr Kungs nenāk, debesu
spēku un eņģeļu varu pavadīts, Viņš
netiek sēdināts cildenākajā, augstākajā
tronī.
Kungs nāk, apslēpts cilvēciskā dabā.
Tā ir labestības un nevis taisnīguma
nākšana, nāk piedošana un nevis atriebība. Kungs atklājas nevis Tēva godībā, bet savas mātes cilvēcībā.
Jau iepriekš pravietis Zaharijs bija pasludinājis šo atnākšanu. Viņš aicināja
visu radību uz prieku: "Priecājies no
visa spēka, Sionas meita!" (Zah 9, 9)
Tāpat Gabriēls sacīja Jaunavai:
"Priecājies!" (Lk 1, 28),

to pašu vēsti Kungs pasludināja svētajām sievietēm pēc savas augšāmcelšanās: "Priecājieties!" (Mt 8, 9)
"Sauc aiz prieka, Jeruzalemes meita!
Lūk, tavs Karalis nāk pie tevis, sēžot
uz ēzelīša, uz ēzeļmātes kumeļa." Kas
tad tas? Viņš nenāk kā visi karaļi — ar
spožumu. Viņš nāk kā kalps, kā maiguma pilns līgavainis, kā visrāmākais
jērs un svaigākā rasa uz tā vilnas, kā
avs, kas tiek vesta kaušanai, nevainīgais upura jērs.
Šodien ebreju bērni skrien Viņam pa
priekšu, sniedzot savus olīvkoka zarus
žēlsirdīgajam, un savā priekā, palmu
zarus vēcinot, sveic nāves uzvarētāju.
"Hosanna! Slavēts, kas nāk Kunga
vārdā!" (pēc sv. Kirila no Aleksandrijas)
Dieva svētību vēlot,
Sv. M. Magdalēnas draudzes priesteri.
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Draudzes informācija:
29. martā Katehēze pieaugušajiem (sākot no plkst. 14. 00).
29. martā plkst. 16. 00! Alfas kursa nodarbība! Aicināti visi!
Tēma: Kā un kāpēc man lūgt?

3. aprīlī Alfas kursa nedēļas nogales nodarbību sākums plkst. 19. 30,
Lekcija plkst. 20. 00, Garīgās mūzikas koncerts plkst. 21. 00
4. aprīlī, Lielā Sestdiena
9:00 Brokastis, 09:30 I Lekcija: Kas ir Sv. Gars? Pārtraukums
11:00 II Lekcija: Ko dara Sv. Gars? Diskusijas mazajās grupās
13:00 Pusdienas, Katehēze / iepazīšanās ar dievnamu, Ģimenes
māju, organizētas aktivitātes,
16:30 III Lekcija: Kā es varu tapt piepildīts ar Sv. Garu?
18:00 Vakara vigīlijas dievkalpojums (uguns pasvētīšana, kristības,
solījumu atjaunošana, Pirmā sv. Komūnija, Sv. Mise)
Sadraudzības un pateicības laiks Māras zālē
5. aprīlī, Svētdiena, Kunga augšāmcelšanās svētki
10: 00 Sv. Mise
11:30 Lekcija, darbs grupās svētku pusdienas
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
draudzes twitter lapa: www.twitter.com/Madalas_draudze
Svētdienās mūsu draudzē darbojas Labā Gana katehēze (3-6 gadi)
Vecāku un bērnu rīcībā ir katehēte Zane (25449665) un Ieva (pirms un
pēc sv. Mises plkst. 10. 00 svētdien).
Ceturtdien, 2. aprīlī Draudzes Bībeles stunda nenotiek!
Piektdien, 3. aprīlī plkst. 12. 00 Ekumēniskais krustaceļš pa Vecrīgas ielām. Sākums pie sv. Jēkaba katedrāles!

Skaties trīs stundas garo televīzijas filmu «Jēzus nogalināšana» kanālā «National Geographic» tieši Pūpolsvētdienā, 29.martā, plkst.
21:00. Tās pirmizrāde notiks vienlaikus 171 valstī 45 valodās.
3. aprīlī plkst. 21. 00 mūsu draudzē K. H. Grauna oratorija Jēzus nāve,
izpilda baroka orķestris un koris, diriģents Māris Kupčs
V Меdžugorjes lūgšanu tikšanās Latvija «Ar Mariju pie Jēzus»
23.05.2015 Norises vieta – Svētās Marijas Magdalēnas baznīca Rīgā
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IELŪGUMS

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas katoļu draudze un biedrība Svētās Ģimenes Māja
ielūdz Jūs uz Svētās Ģimenes Mājas telpu iesvētīšanu 7. aprīlī plkst. 17:00, Klostera ielā 5 – 7 (Vecrīgā)
Pasākuma programma
17:00 Sv. Ģimenes Mājas atklāšana, iesvētīšana un telpu apskate (arhib.
Zbigņevs Stankevičs, Vācijas katoļu fonda Bonifatiuswerk vadītājs
Mgr. Georg Austen;
18:00 Garīgās mūzikas koncerts Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā;
19:00 Svētku Dievkalpojums; 20:00 Sadraudzības laiks Sv. Ģimenes Mājā.
12. aprīlī Kunga Žēlsirdības svētkos pēc svētajām Misēm
plkst.8:00;10:00;14:00;18:00 Svētās Ģimenes Mājas Atvērto durvju dienu
Pasākuma programma: telpu apskate, sadraudzība un citas aktivitātes.

Dievkalpojumu kārtība Lielai nedēļai

29. marts – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena. Sv. Mises 8.00, 10.00 - Pūpolu
svētīšana un procesija 14.00 - sv. Mise angļu valodā, 18.00!
Ziedojumi tiek vākti Rīgas Garīga semināra uzturēšanai!
2. aprīlis – Lielā Ceturtdiena
Sv. Mises no rīta mūsu draudzē nav, bet Sv. Jēkaba katedrālē plkst. 9. 00 Hrizmas svētīšanas svētā Mise
19.00 Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas sv. Mise (kāju mazgāšana)
3. aprīlis – Lielā Piektdiena,
9. 00 – Rūgtās asaras, 12.00 – ekumēniskais krustaceļš (Vecrīgā) 15.00 Kunga
ciešanu un nāves piemiņas liturģija. Psalmu dziedājumi TENEBRAE, Plkst. 19.
00 Konsekrēto personu vadīta lūgšana: Kristus ciešanu apcere, Rožukronis.
Plkst. 21. 00 K. H. Grauna oratorija Jēzus nāve, baroka orķestris un koris
4. aprīlis – Lielā Sestdiena, 18.00 – Lieldienu vigīlija sv. Mise ar uguns un Lieldienu sveces (Pashala), ūdens svētīšana, Kristības. Sv. Mises beigās Lieldienu
maltītes pasvētīšana. Sadraudzības laiks, jaunkristīto sveikšana. Nakts nomoda
lūgšanas pie Vissvētākā sakramenta.
5. aprīlis – Lieldienu svētdiena. Kristus augšāmcelšanās svētki
8.00 – rītausmas sv. Mise ar procesiju, Sv. Mise 10.00, 18.00
(Sv. Mise angļu val. plkst. 14. 00 NENOTIKS)
Ziedojumi tiek vākti diecēžu kūrijām, Pēc visām sv. Misēm tiek svētīta Lieldienu maltīte.
6. aprīlis – Lieldienu oktāvas pirmdiena ( otrās Lieldienas )Sv. Mises 8.00, 10.00,
18.00
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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.

Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas
Magdalēnas Romas katoļu baznīcā
darbdienās notiek 7. 30 un 19. 00
Svētdienās un svētku dienās:
8.00 / 10.00 / 14. 00 / 18. 00
(Svētdienās plkst. 14. 00 sv. Mise
angļu val.)

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Prāvesta palīgs: pr. Andžejs Keziks, t.22420934, andzejskeziks@gmail.com
Katra pirmā mēneša piektdienā mūsu draudzē ir Tezē lūgšanu vakars
Sākums plkst. 18. 00, pēc sv. Mises Nomoda nakts un sv. Mise plkst. 24. 00!
 Kalpošana draudzē 
 Draudzes koris
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929
 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 grupa bērniem no 3 līdz 6 gadiem!
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, draudzes baznīcas 2.stāvā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"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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