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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 17. aprīlī Nr. 17 (229)

Dārgā draudze! Šodien, Labā Gana
svētdienā, pāvests Francisks mums
raksta:
es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai!
Kaut viņi varētu atklāt no jauna to,
ka kristieša aicinājums, kā arī katrs
īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas
un "zeme", kurā aicinājumi uzdīgst,
aug un nes augļus.
Dieva aicinājums īstenojas ar kopienas starpniecību. Dievs mūs aicina
būt daļai no Baznīcas, bet vēlāk, nobriestot tajā, dāvā kādu īpašu sūtību.
Aicinājuma ceļu mēs ejam kopā ar
brāļiem un māsām, kurus Kungs
mums dāvā: tas ir līdzaicinājums.
Šajā dienā, kas veltīta lūgšanai par
aicinājumiem, vēlos mudināt visus
ticīgos uzņemties rūpes un atbildību
par paaicinājumu kopšanu un izzināšanu. Visi ticīgie ir aicināti apzināties paaicinājuma ekleziālo dinamiku, lai ticības kopienas, pēc Jaunavas Marijas piemēra, varētu kļūt
par mātišķu klēpi, kas pieņem Svētā

Gara dāvanu (sal. Lk 11, 35-38).
Baznīcas mātišķības izpausme ir izturīga lūgšana par aicinājumiem, kā
arī audzināšanas darbs un līdzgaitniecība tiem, kuri izjūt sevī Dieva
aicinājumu.
Lūgsim Kungu, lai visiem, kuri īsteno savu aicinājumu, Viņš dāvātu
dziļu piekļaušanos Baznīcai; lai Svētais Gars nostiprinātu Baznīcas ganos un visos ticīgajos kopības garu,
atpazīšanas dāvanu, kā arī garīgo tēvišķību un mātišķību.
Marija, Jēzus Māte un Audzinātāja,
aizbildini par katru kristiešu kopienu, lai tā, kļūstot auglīga Svētā Gara
spēkā, būtu avots autentiskiem aicinājumiem uz kalpošanu Dieva tautai. Lai Kungs mums palīdz!
+ Pāvests Francisks
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Draudzes informācija:

17. aprīlī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem! Aicināti
visi! Vada Žozefs Bastēns. Tikšanās vieta: Liepas zāle (Klostera 4).
17. aprīlī Labā Gana svētdiena. Baznīcā tā tiek atzīmēta kā lūgšanu diena par aicinājumiem. Žēlsirdības gada ietvaros klosterļaužu, konsekrēto tikšanās, svēto Durvju pagodināšana un sv. Mise Jēkaba katedrālē plkst. 18. 30. Vada arhibīskaps Z. Stankevičs.
SVĒTĀ MISE 17. 04. MŪSU DRAUDZĒ PLKST. 18. 00
TIEK PĀRCELTA UZ JĒKABA KATEDRĀLI!
MŪSU DRAUDZĒ VAKARA DIEVKALPOJUMS NENOTIKS!
PLKST. 17. 45 MŪSU DRAUDZĒ BŪS SVĒTCEĻNIEKI AR KURIEM
KOPĪGI DOSIMIES UZ SV. JĒKABA KATEDRĀLI!

17. 04 plkst. 20. 00 Alfas dalībnieku un komandas tikšanās
(Māras zālē). Alfas izvērtējums, kalpotāju liecības, lūgšanas un sadraudzības laiks! Aicināti visi interesenti!
Otrdien 19.aprīlī pēc vakara Svētās Mises Marijas Magdalēnas
baznīcā, Svētās Ģimenes mājā (Klostera ielas 5/7) Šī filma iepazīstina ar Nelsonu Mandelu, kurš mēģināja īstenot Ubuntu savā dzīvē,
lai pēc aparteīda sekmētu izlīgumu starp tumšādainajiem un baltajiem Dienvidāfrikas iedzīvotājiem. Atbildīgā: Kristīne tel. 29197856
21. aprīlī plkst. 18. 30 Laulāto kursa pirmā nodarbība! (29158076)
Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiek svētdien. Bērniem no 3-6 gadiem no rīta 9:00-9:55 (ar turpinājumu pēc Sv. Mises līdz
12:30), pa dienu 13:30-15:20, vakarā 16:00-17:30, Magdalēnas baznīcas 2.stāvā, vada Ieva (22190288) ar palīgiem. Bērniem no 6-9+gadiem
pieejamas arī nodarbības ceturtdienās 17:30-19:30, Rīgas katoļu ģimnāzijas telpās, O. Vācieša ielā 6. Nodarbības vada Ilze Terēze Gulbe (29447445) Ja vēlaties pievienoties, lūdzu, iepriekš piesakieties.

24. aprīļa svētdienas kolekte tiks veltīta Ukrainai. Visi šīs dienas ziedojumi tiks sūtīti Ukrainas humanitārajam atbalstam! Paldies par atbalstu, iesaistīšanos un paīdzību!
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Latvijas Restauratoru biedrības izstāde “Sakrālās mākslas restaurācija”, kas notiks Mencendorfa namā (Rīgā, Grēcinieku ielā 18) no
7. aprīļa līdz 24. aprīlim. Izstādē būs iespēja aplūkot restaurētus un
restaurācijas procesā esošus mākslas priekšmetus un objektus no
dažādiem Latvijas dievnamiem un muzejiem.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra Svētās Ģimenes
Māja nedēļas plānu!
Soc. darbiniece Rita Karpinska
tālr. 20000466
Mīļi aicinām uz aktivitātēm!

20. aprīlī 11.00-13.00 Rīgas
Jūgendstila centra apmeklējums. Lūgums iepriekš pierakstītiespie
sociālās darbinieces Ritas pa tālruni: 20000466.
25. aprīlī 10.00.-12.00. ekskursija uz Nacionālo bibliotēku. Lūgums iepriekš pierakstīties.
27. aprīlī 11.00 Profesores Ināras Loginas lekcija "Galvassāpes".

Svētdien, 17. aprīlī, Labā Gana svētdienā,

tiks atzīmēta 53. Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem.
Pāvests Francisks šī gada Vispasaules lūgšanu dienas par aicinājumiem vēstījumam devis nosaukumu: “Baznīca, aicinājumu Māte”,
uzsverot to, ka ikviens aicinājums dzimst un attīstās Baznīcā, brāļu un māsu kopienā. Tāpat viņš pauž ilgas pēc tā, lai šajā Jubilejas
gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai.
Vakara dievkalpojums notiks sv. Jēkaba katedrālē 18. 30. Tad Kūrijas dārzā slavēšanas koncerts ar konsekrēto personu liecībām un
sadraudzība, kā arī gatavošanās Pasaules Jauniešu dienām Krakovā.
Sīkāka informācija par svētceļojumu, kā arī iespēja lejuplādēt ceļa meditācijas, Žēlsirdības gada logo un pāvesta vēstījumu Labā
Gana svētdienai ir iespējama mājaslapā: www.konsekretie.lv.

Jēzus klātbūtne izmaina visu. Gaisma ir uzvarējusi tumsu. Pat
ja mums šķiet, ka ļaunuma tumsa ir pārāk bieza, tomēr Baznīca
māca, ka tie, kuri seko Jēzum, staigā nedziestošajā Lieldienu
gaismā! Kristus ir augšāmcēlies! Arī šodien Baznīca sludina šo
priecīgo vēsti visām tautām. Lai mūsu sirdis piepilda Lieldienu
cerība un prieks!
Pāvests Francisks
18. 04. 2016. godājamā bīsk. Boļeslava Sloskāna 35 g. nāves diena!
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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
(Svētdienās plkst. 14. 00 sv. Mise
angļu val.)

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
Prāvesta palīgs: pr. Aivars Līcis, tālr.: 29104798, e-pasts: liicis84@inbox.lv
Katra mēneša pirmajā 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 grupas bērniem 3-6g., vada
Ieva (22190288) un 6-9+g., vada Ilze Terēze Gulbe (29447445).
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, Svētās Ģimenes mājā, 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

