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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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Pārveidošanās notikuma centrā ir
Kristus. Pie Viņa nāk abi Pirmās
Derības pravieši – Mozus, kurš nodeva tautai Likumu, un Elijs, dzīvā
Dieva liecinieks. Kristus dievišķību
svinīgi pasludina Tēva balss.
Arī mēs šodien varam kāpt kalnā,
lai tur apstātos, uzlūkotu Kungu un
iegremdētos Viņa gaismas noslēpumā. Tabora kalns ir mistiķiem dārgs
simbols; tas attēlo visus kalnus, kas
ved pie Dieva. Pārveidošanās notikumā mēs ne tikai uzlūkojam Dieva
noslēpumu, kas ved no gaismas uz
gaismu (sal. Ps 36, 10), bet arī tiekam aicināti klausīties Dieva balsī,
kas mūs uzrunā. Skaļāk par Likuma
un pravietojumu vārdiem, kas apslēpti Mozū un Elijā, atskan Tēva
vārdi, kas atgādina, ka mums ir jāklausās Dēlā.
Redzēt un klausīties, uzlūkot un
paklausīt – lūk, ceļi, kas ved uz
svēto kalnu, kurā Dēla godībā atklājas Trīsvienība. „Pārveidošanās
mums dod priekšnojautu par Kristus atnākšanu godībā, „kas pārveidos mūsu vājo miesu līdzīgu Viņa
apskaidrotajai miesai” (Flp 3, 21).
Taču tā mums arī atgādina, ka

„Dieva valstībā mums nākas ieiet
caur daudzām ciešanām” (Ap d 14,
22).”
Austrumu Baznīcas garīgums skaidro, ka Pārveidošanās svētku liturģijā
trijos apustuļos – Pēterī, Jēkabā un
Jānī – mēs redzam cilvēku ‘trijotni’,
kas uzlūko Dieva Trīsvienību.
Lūgsim arī mēs Apskaidroto Kristu:
Sadedzini manus grēkus savā Gara
ugunī! Lai Tev labpatīkas pildīt mani ar savu maigumu, un es, priekā
gavilēdams, cildināšu Tavu atklāšanos!”
Sal. Sv. Pāvests Jānis Pāvils II
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Draudzes informācija
Šodien, 12. martā plkst. 11. 00 sv. Jēkaba katedrālē arhibīskaps Z. Stankevičs piešķirs akolītu svētību mūsu draudzes kalpotājiem Dainim Stikutam un Normundam Grasmanim!
Sirsnīgi sveicam un pateicamies Dievam par viņu aicinājumu!
Pēc sv. Mises Jēkaba katedrālē sadraudzības un pateicības laiks
Sv. Ģimenes Mājā!
Šodien, 12. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes sadraudzības laiks Liepas zālē! Aicināti visi!
Šodien, 12.03. plkst. 15. 00 mūsu draudzē piektā Alfas
kursa lekcija: Kā un kāpēc lasīt Bībeli? (Māras zāle)
KATEHĒZE pieaugušajiem 12. 03. plkst. 13. 45 Svētās
Ģimenes Mājā. Tēma: Kristīgās dzīves pamati! Katehēzi vada
pr. Elvis.
13. 03. plkst. 12. 00 Sv. Mise Fatimas Dievmātes godam!
13. martā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda (baznīcā)!
Aicinām uz ignāciskām Gavēņa laika rekolekcijām. otrdienās, plkst. 18. 00. Sākums: 14. marts (Māras zāle). Vadītājs Aļģis Gudaitis SJ un KDK brīvprātīgie.
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.
Reformācijai 500 ietvaros 2017.gada 18.martā Rīgā piestās
ceļojošā izstāde Europäischer Stationenweg. Izstādes atklāšana
paredzēta 10.00 Doma laukumā. No plkst. 11.00-18.00 notiks
Baznīcu prezentācijas, 13.00 – Latvijas Romas Katoļu baznīca.
Plkst. 18.00 Rīgas Domā notiks ekumēniskais dievkalpojums.
PĀVESTS FRANCISKS: Gavēnis ir laiks, kurā atsākt elpot, laiks, kurā atvērt sirdi tā Vienīgā dvašai, kurš spēj pārveidot mūsu putekļus cilvēcībā. Tas ir laiks, kurā atbrīvot vietu
visam labajam, ko varam paveikt, atmetot to, kas mūs izolē, aizver un paralizē.
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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!
14.03. plkst. 13.00 Senioru klubiņā skatīsimies filmu no Viktora
Pentjuša dzīves par Rožukroņa nozīmi cilvēka dzīvē.
Jaunums! Otrdienās, plkst. 18.30 - 20.30 Zīmēšanas un
gleznošanas nodarbības ar gleznotāju Baibu Ūlandi. Pieteikties pa tālruni: 29269901 vai epastu: baiba.ulande@gmail.com
Uzsākam 5 nodarbību ciklu nepilnām ģimenēm, ko organizē “Ģimenes attīstības un kultūras centrs “Alise””. Vada
sociālā
pedagoģe
Vineta
Preisa.
Pirmā nodarbība 14.martā plkst. 17.00 - Dzīves modeļa maiņa.
M ī t i
u n
r e a l i t ā t e .
Jaunums! Katru otro piektdienu, 17.03. un 31.03. plkst.
12.30 Māmiņu un bērnu kopīga vingrošana. Vada vecmāte Baiba Stikute
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Aicinām uz ĢIMENES DZIEDINĀŠANAS SEMINĀRU pēc priestera Jozefu Semakulas mācības
Otrdienās (14., 21., 28. martā, 4. un 11. aprīlī) pl. 19.00 Klostera
ielā 4, 2. stāvā. Tēmas: 1. Ciešanas un mūsu priekšstats par
Dievu. 2. Lūgšana par ģimenes dziedināšanu. 3. Pieci galvenie
elementi un sava ienaidnieka pazīšana. 4. Sākotnējās piekļuves
iespējas (kā ienaidnieks mums piekļūst). 5. Paaudžu grēks un
paaudžu grēksūdze.
Nobeigums: Ģimenes dziedināšanas lūgšanu kalpojums
(paraliturģija): vadīs pr. Aivars Līcis.
Programmā: Slavēšana, lekcija, mazās grupas. Palīgmateriāli
atrodami grāmatā „Dieva bērnu brīvība”

