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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 19. martā Nr. 12 (275)

Šodien Dieva Vārds Baznīcas liturģijā mums atgādina par cilvēka fiziskajām un garīgajām slāpēm pēc dzīvā un patiesā Dieva.
Vēl vairāk nekā ūdens cilvēkam ir
vajadzīgs Dievs. Ūdens ir dzīvības,
svētības, labklājības un labvēlības
zīme. Svētajos Rakstos dzīvais
ūdens ir Dieva simbols – Dieva,
kurš dāvā dzīvību. Ūdenim Jāņa
evaņģēlijā ir īpaša nozīme: ūdens
tiek pārvērsts vīnā (Jņ 2, 7), tiek aprakstītas dzīvā ūdens straumes, kas
izšļāksies no Kristus un kas tiek pasludinātas no Tempļa esplanādes
(Jņ 7, 38), ūdens tiem, kuri vēlas
atdzimt no ūdens un gara (Jņ 3, 5).
Visbeidzot ūdens, kas izšļācās no
Jēzus caurdurtā sāna (Jņ 19, 34),
kad Kungs ir pienaglots pie krusta.
Tieši tur Jēzum slāpst. “Ūdens, ko
Es jums došu,” saka Kristus, “kļūs
jūsos par ūdens avotu, kas verd mūžīgajai dzīvei.” Ūdens ir neatņemama Kristības sastāvdaļa.
“Ja tu pazītu Dieva dāvanu...”
Evaņģēlists Jānis Jēzus sarunai ar
samarieti veltī vienu nodaļu. Šī saruna nav tikai sievietes atgriešanās apraksts, bet atklāj Dieva lēnprātību

un pazemību, Kristus žēlsirdības
pedagoģiju sarunā ar grēcinieci. Šis
Jēzus dialogs ir uzskatāms par evaņģelizācijas paraugu.
Šīsdienas Evaņģēlija fragmentā
esam aicināti mācīties no samarietes
uzticēšanos un dedzīgu tuvākmīlestību. Atklājot Kristu, patieso Dieva
žēlsirdības un mīlestības avotu, viņa
steidzas pie savējiem, steidzas uz
ciemu pie samariešiem. Evaņģēlists
Jānis pievērš uzmanību kādai detaļai
– samariete atstāja savu smeļamo
krūzi un steidzās liecināt citiem par
Jēzu. Sastapšanās ar Jēzu izmainīja
ne tikai sievietes dzīvi, bet visa samariešu ciema iedzīvotāju attiecības
ar Dievu. Meklēsim Kungu! Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija
Vakardien, 18. martā mūsu draudzes Rīgas Garīgā semināra pirmā kursa audzēknis Heinrihs Cinkmanis saņēma priesteriskās kalpošanas tērpu - sutanu! Sirsnīgi sveicam Heinrihu
mūsu vidū! Sveicam mūsu draudzes jaunos akolītus, altāra kalpotājus Daini Stikutu un Normundu Grasmani!
Sirsnīgi sveicam un pateicamies Dievam par viņu aicinājumu!
Šodien, 19. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes sadraudzības laiks Liepas zālē! Aicināti visi!
Šodien, 19.03. plkst. 15. 00 sestā Alfas kursa lekcija: Kā
Dievs mūs vada? (Māras zāle, vada Žozefs Bastēns)
KATEHĒZE pieaugušajiem 19. 03. plkst. 13. 45 Svētās
Ģimenes Mājā. Tēma: Meli kā bīstamākais sātana slazds! Katehēzi vada Evija Anastāsija.
20. 03. Sv. Jāzepa svētkos sv. Mises mūsu draudzē
plkst. 7. 30 / 10. 00 un 19. 00 !
20. martā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda (baznīcā)!
Aicinām uz ignāciskām Gavēņa laika rekolekcijām. otrdienās, plkst. 18. 00. Sākums: 21. marts (Māras zāle). Vadītājs Aļģis Gudaitis SJ un KDK brīvprātīgie.
25. 03. Kunga Pasludināšanas svētkos sv. Mises mūsu
draudzē plkst. 7. 30 / 10. 00 un 19. 00 (Garīgās adopcijas iespēja, pr. I. Tolstovs, pirms tam vesperes)!
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.
Pāvests aicina ticīgos arī šogad piedalīties Lielā gavēņa
iniciatīvā “24 stundas Kungam”, kas paredzēta 24. un 25. martā. Tai izvēlēts temats ir “Es gribu žēlsirdību”.
Šo iniciatīvu pāvests Francisks uzsāka 2014. gadā. Pāvests ieteica to rīkot visā pasaulē un centrālo vietu ierādīt Gandarīšanas
sakramentam! Mūsu draudzē šajā laikā notiks Alfas kursa nedēļas nogale uz kuru ir aicināti visi!
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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, 21.03., plkst. 13.00 Senioru klubiņā. Gatavojamies
Lieldienām. Gatavosim dekorus un apsveikuma kartītes.
Nodarbību cikls nepilnām ģimenēm, ko organizē “Ģimenes
attīstības un kultūras centrs “Alise””. Vada sociālā pedagoģe
Vineta Preisa.
Otrā nodarbība 21. martā plkst. 17.00 - Līdzsvars starp pienākumiem un savām vajadzībām.
Trešdien, 22.03. plkst. 17.30 Dejas meditācija un kontemplācija. Vada māsa Diāna.
Piektdienās, plkst. 10.00-12.00 Rokdarbu pulciņš. Vada Inguna
un Eleonora.
Aicinām uz ĢIMENES DZIEDINĀŠANAS SEMINĀRU pēc priestera Jozefa Semakulas mācības
Otrdienās (21., 28. martā, 4. un 11. aprīlī) pl. 19.00 Klostera ielā
4, 2. stāvā. Programmā: Slavēšana, lekcija, mazās grupas.
Aicnām uz ALFA KURSA nedēļas nogali
Piektdiena, 24. 03. 19.00 Sv.Mise, Pēc Sv.Mises Nedēļas nogales
ievadvārdi un sadraudzības laiks Sv.Ģimenes Mājā
Sestdiena, 25. 03. 10. 00 Pirmā lekcija: „Kas ir Svētais Gars?”
12:00 Otrā lekcija: „Ko dara Svētais Gars?” 13:30 Pusdienas
14:00 Ekskursija pa baznīcu, Sv. Ģimenes Māju, diskusijas,
brīvais laiks, 16.30 Trešā lekcija: „Kā es varu būt piepildīts ar
Svēto Garu?” 18:00 Vakariņas, 19. 00 Svētā Mise. Pēc tās slavēšana un pielūgsme, kopējā un personīgā lūgšana
Svētdiena, 26. 03. 9. 00 Katehēze tiem, kas gatavojas sakramentu saņemšanai, 10. 00 Svētā Mise, pēc tam lekcija baznīcā,
13.00 pusdienas, 13.30 4.nedēļas nogales lekcija. Mūsu lapa:
www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze

