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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 5. martā Nr. 10 (273)

Lielais gavēnis ir jauns sākums, ceļš,
kas ved uz drošu mērķi – Augšāmcelšanās Lieldienām, Kristus uzvaru
pār nāvi. Un šis laiks mums vienmēr ir pamudinājums sekot Kristum, ļaujoties Svētā Gara vadībai
Gavēņa laiks atgādina četrdesmit
gadus, ko Izraēļa tauta pavadīja tuksnesī savā ceļā pretī Apsolītajai zemei. Šajā laikā tauta mācījās, ko nozīmē dzīvot teltīs, bez noteikta mājokļa, pilnīgi bez drošības.
Cik daudz reižu ļaudis tika kārdināti
atgriezties Ēģiptē: tur vismaz viņi
bija pārliecināti saņemt mazliet barības, pat ja tā bija tikai vergu maize.
Tuksneša pagaidu situācijā pats
Dievs dāvāja ūdeni un ēdienu savai
tautai, pats Dievs viņus sargāja no
visām briesmām. Un pilnīgās atkarības pieredze attiecībās ar Dievu tautā izvērtās par ceļu, lai atbrīvotos no
verdzības un materiālo labumu elkdievības.
Gavēņa laiks vēlas palīdzēt ticīgajiem caur pūlēm pēc personīgas attīrīšanās izdzīvot to pašu garīgo ceļu
— apzināties savu nabadzību un
eksistences trauslumu, ievērot Kunga apredzības iejaukšanos, caur ku-

ru Viņš aicina cilvēku atvērt acis un
pamanīt brāļu visspiedīgākās vajadzības. Ar savu atvērtību un dāsnumu kristieši — vai nu kopienas ietvaros, vai individuāli — var kalpot
Kristum, kurš ir klātesošs katrā nabagā; kalpot un liecināt par Tēva
mīlestību.
Kristus šajā ceļā ir gājis pirms
mums. Viņa klātbūtne mums dod
spēku un iedrošinājumu: Viņš dara
mūs brīvus un palīdz kļūt par Kunga mīlestības lieciniekiem. Kungs,
es lūdzu, dari brīvu manu sirdi!
Sagatavoja pr. AK
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Draudzes informācija
Šodien, 5. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes sadraudzības laiks Liepas zālē! Aicināti visi!
Šodien, 5.03. plkst. 15. 00 mūsu draudzē ceturtā Alfas kursa lekcija: Kā un kāpēc lūgt Dievu? (Māras zāle)
KATEHĒZE pieaugušajiem 5. 03. plkst. 13. 45 Svētās Ģimenes Mājā. Tēma: Baušļi—Dieva derības un svētības dāvana!
Katehēzi vada pr. Elvis.
6. martā 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).
Gavēņa laika trešdienās plkst. 18.00 "Rūgtās asaras"
piektdienās plkst. 17.45 "Krustaceļš.
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).
PĀVESTS FRANCISKS: Gavēnis ir laiks, lai teiktu nē
tukšiem, bezjēdzīgiem vārdiem, nepārdomātai, pēkšņai kritikai,
vienkāršotai problēmu analīzei, kas nespēj aptvert visu to kopumu, jo īpaši visvairāk cietošo problēmas.
Gavēnis ir laiks, lai teiktu nē vienkāršotai lūgšanai ar mērķi nomierināt netīru sirdsapziņu, nē ziedojumam, lai tikai paši paliktu apmierināti, nē gavēšanai, kas liek justies, ka esam izpildījuši pienākumu.
Gavēnis ir laiks, lai teiktu nē nosmakšanai, ko rada citus izslēdzoši savtīgi pakalpojumi, centieni nonākt pie Dieva, uzplēšot
Kristus brūces, kas ir klātesošas brāļu brūcēs. (2017)
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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!
Otrdien, 7. martā plkst. 13.00 Senioru klubiņā gavēņa laika pārdomas. Ko man nozīmē gavēt?
Ceturtdien, 9. martā plkst. 16.00-19.00 Lekcijas:
“Bērnu kopšana un handlings”. Lektore Svetlana Antonova.
“Imūnsistēmas stiprināšana”. Lektore Sanita Balode. Pēc lekcijām iespēja saņemt individuālo konsultāciju, izmērīt asinsspiedienu.
Piektdienās, 17.03. un 31.03 plkst. 12.30 Māmiņu un bērnu vingrošana. Vada vecmāte Baiba Stikute
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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. Pierakstīties var draudzes mājas lapā,
pie baznīcas dežurantes lapās vai kontaktējoties ar draudzes
prāvestu vai pr. Elvi. tel. 29559299, e-pasts: elvi86@inbox.lv
"Laulāto Tikšanās" nedēļas nogales rekolekcijas laulātiem
pāriem 10. - 12. martā Ilūkstē, 17. - 19. martā Jūrmalā
(Dzintaros). Laulāto Tikšanās apvienības organizētajās rekolekcijās laulātajiem pāriem var piedalīties jebkurš laulāts pāris
ar jebkādu laulības stāžu. Rekolekcijas paredzētas gan pāriem,
kas vēlas padziļināt un padarīt krāsaināku savu laulību. Nedēļas nogale sākas piektdien plkst. 18:00 un beidzas svētdienas
pēcpusdienā (aptuveni plkst. 14:00). Rekolekcijas vada trīs laulātie pāri un garīgās kārtas pārstāvji.
Pieteikties rekolekcijām lūdzam LT mājas lapā
www.laulatiem.lv

