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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 Mise angļu v.

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. Elvis Rudovičs, tālr.:29559299, e-pasts: elvi86@inbox.lv

Katra mēneša pirmajā piektdienā mūsu draudzē ir lūgšanu nakts!
Pēc sv. Mises plkst. 19. 00 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 (draudzes ērģelniece)
 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). Katehēze pieaugušajiem svētdienās plkst. 14. 00 SĢM.
 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
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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 26. februāris Nr. 09 (272)

Lielais gavēnis ir jauns sākums, ceļš,
kas ved uz drošu mērķi – Augšāmcelšanās Lieldienām, Kristus uzvaru
pār nāvi. Un šis laiks mums vienmēr ir uzstājīgs pamudinājums atgriezties: kristietis ir aicināts atgriezties pie Dieva «no visas sirds» (Jl
2,12), lai nesamierinātos ar remdenu
dzīvi, bet augtu draudzībā ar Kungu. Jēzus ir uzticamais draugs, kurš
mūs nekad nepamet, jo pat tad, kad
grēkojam, Viņš pacietīgi gaida mūsu
atgriešanos pie Viņa un ar šo gaidīšanu apliecina savu vēlmi dāvāt piedošanu.
Lielais gavēnis ir piemērots laiks
tam, lai padziļinātu savu garīgo dzīvi, izmantojot tos svētos līdzekļus,
ko mums sniedz Baznīca: gavēni,
lūgšanu un žēlsirdības darbus.
Tā visa pamatā ir Dieva Vārds, ko
šajā laikā esam aicināti neatlaidīgāk
klausīties un pārdomāt.
Pelnu
trešdienas liturģija aicina mūs pārdomāt un izdzīvot līdzību par bagātnieku un nabaga Lācaru (sal. Lk
16,19-31). Priesteris, berot uz pieres
pelnus, atkārto šos vārdus:
“Atceries, ka tu esi puteklis un par
putekli paliksi”.

Dārgie brāļi un māsas, Lielais gavēnis ir piemērots laiks tam, lai mēs
atjaunotos, tiekoties ar Kristu, kurš
ir dzīvs savā Vārdā, sakramentos un
tuvākajā. Kungs, kurš, četrdesmit
dienas pavadot tuksnesī, uzvarēja
Kārdinātāja melus, rāda mums, pa
kādu ceļu mums ir jāiet.
Lai Svētais Gars ved mūs pa īstas
atgriešanās ceļu, lai tādējādi mēs no
jauna atklātu Dieva Vārda dāvanas
nozīmi, tiktu šķīstīti no grēka, kas
mūs padara aklus, un kalpotu Kristum, kurš ir klātesošs trūkumcietējos brāļos. Es iedrošinu visus ticīgos
paust šo garīgo atjaunotni, piedaloties arī Lielā gavēņa iniciatīvās, ko
dažādās pasaules malās rīko daudzas ekleziālās institūcijas, lai veicinātu visas cilvēces satikšanās kultūru. Lūgsimies viens par otru, lai,
esot Kristus uzvaras līdzdalībnieki,
mēs prastu atvērt savas durvis vājajam un nabagam. Tad mēs varēsim
pilnībā izdzīvot Lieldienu prieku un
būt par tā lieciniekiem. Pāvests
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Draudzes informācija
Šodien, 26. februārī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes
sadraudzības laiks Liepas zālē! Aicināti visi!
Šodien, 26.02. plkst. 11.30 draudzes bērnu tikšanās.
Pirmsgavēņa pasākums Māras zālē!
Šodien, 26.02. plkst. 15.00 mūsu draudzē trešā Alfas kursa
lekcija: Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību? (Māras zāle)
Aicināti visi!
KATEHĒZE pieaugušajiem 26. 02. plkst. 13. 45 Svētās
Ģimenes Mājā. Tēma: Baušļi—Dieva derības un svētības dāvana!
27. februārī plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda (baznīcā)!
LABĀ GANA KATEHĒZE - Dieva mīlestības pieredze pašiem mazākajiem - no 3 gadu vecuma. Sirsnīgi aicinām
bērnus nodarbībām: 3-6g.v. bērniem - Ieva (22190288).
1. marts Pelnu trešdiena—Lielā gavēņa sākums! Svētās
Mises mūsu draudzē 7. 30 / 10. 00 / 19. 00! Stingrs gavēnis!
Trešdienās plkst. 18.00 "Rūgtās asaras" Vissvētākā sakramenta
priekšā, piektdienās plkst. 17.45 "Krustaceļš.
Trešdienās "rūgto asaru" dievkalpojuma laikā būs iespēja apcerēt divu apustuļu Pētera un Jūdasa dzīvesstāstus homīliju sērijā: "Pēteris un Jūdass- divi stāsti un Žēlsirdība". Piektdienās krustaceļa vadīšanā lūdzam aktīvi iesaistīties jauniešus un
ģimenes ar bērniem.
Jauniešu evaņģelizācijas skola OASIS (Oāze), vecumā no
14 - 20 gadiem aicina uz tikšanos no 11.-16. martam Ilūkstē. Oasis domāta jauniešiem, kuri vēlas iepazīt sevi un Dievu,
kuri grib atklāt un attīstīt savus talantus, atrast savu dzīves aicinājumu un iepazīt jaunus un līdzīgi domājošus draugus. Informācija pie draudzes prāvesta vai Lindas Pūdānes Pavasara Oāzes vadītājas, Mob. +371 29354095. Jaunieši, kuri ņem dalību no
mūsu draudzes tiek atbalstīti finansiāli (lūgums griezties pie
draudzes prāvesta).
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr. 26787734

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
28.02., plkst. 13.00 Senioru klubiņā Pankūku balle. Lūgums ņemt līdzi pankūkas!
Otrdienās no plkst 15.00 līdz 17.00 Individuālās pastorālās konsultācijas. Problēmsituāciju pastorāla risināšana ģimenē, attiecībās ar bērniem, profesionālā vidē, attieksmē pret sevi
(iekšēji ievainojumi), garīgās dzīves jautājumi un grūtības.
Konsultācijas vada Evija Anastasia Kariņa. Pieteikties pa tālruni 26026488
Otrdienu vakaros plkst. 17.30 - 19.00 Bībeles lasīšanas
nodarbības. Dieva vārda lasīšana, pārdomas, aizlūgumi. Vada
Evija Anastasia.
Piektdienās, plkst. 15.00 Vingrošana grūtniecēm. Vada
vecmāte Baiba Stikute.
Lūgums pieteikt priestera apmeklējumiem mājās tos zināmos draudzes locekļus, kas slimības un /vai vecuma dēļ nevar apmeklēt baznīcu. Slimnieku apmeklēšana notiks katra
mēneša 1. piektdienā sākot ar 2017. gada 3. martu. Pierakstīties
var draudzes mājas lapā, pie baznīcas dežurantes lapās vai
kontaktējoties ar draudzes prāvestu vai pr. Elvi. tel. 29559299,
e-pasts: elvi86@inbox.lv
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
4. martā plkst. 12. 00 Tautas Rožukroņa tikšanās. Sv.
Mise mūsu draudzē plkst. 12. 00, pēc tam Rožukroņa lūgšana
un sadraudzības agape!
Gavēnis ir laiks, kad mums jāatgriežas savā sirdī, tas aicina uz īpašu sirds un prāta tuvību ar Dievu. Tieši šajā iekšējās
tuvības mirklī īstenojas galvenais Gavēņa uzdevums — atgriešanās.
Sv. pāvests Jānis Pāvils II

