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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. martā Nr. 13 (276)

Šodien Dieva Vārds Baznīcas liturģijā
mums atgādina par ticības gaismas
spēku un cilvēka sirds dziedināšanas
nepieciešamību. Šodien vēlos ar jums
padalīties par draudzes baznīcas zvanu un zvanīšanas sistēmas izveides
projektu mūsu dievnamā.
Baznīcu torņu smailes kā Rīgas dominantes ir neatņemamas mūsu pilsētas
sastāvdaļas. Tās atgādina pilsētas vēsturi, palīdz cilvēkiem orientēties un
dāvā iespēju pulcēties pateicībā un lūgšanā. Viena no baznīcu torņu sūtībām
ir pildīt zvana torņa funkciju. Kad
baznīca tiek iesvētīta, zvana skaņas
apliecina, ka dievnams ir ieguvis ne
tikai savu ārējo, bet arī iekšējo balsi. Šī
baznīcas balss kļūst dzirdama visiem
apkārtējiem iedzīvotājiem. Zvana skaņas pavada cilvēku visos viņa dzīves
nozīmīgākajos brīžos – no ienākšanas
šinī pasaulē (Kristības) līdz cilvēka aiziešanai viņa pēdējā dzīves ceļā. Tā kā
patlaban sv. Marijas Magdalēnas dievnamā nav iespēju pilnvērtīgi zvanīt
baznīcas zvanus, esam uzsākuši baznīcas torņa zvanu platformas, kāpņu un
zvanīšanas sistēmas izveidi. Mēs vēlamies uzstādīt un nodrošināt zvanīšanas
funkciju sešiem jauniem zvaniem. Patlaban mūsu dievnamā jau ir divi zvani.
2016. gada vasarā esam iegādājušies un

atveduši no Roterdamas pilsētas trīs
baznīcas zvanus. Tie ir apskatāmi Nabadzīgā bērna Jēzus māsu klostera dārzā. Lielākais baznīcas zvans, (500. kg)
ir pasūtīts un tiks atvests no Polijas.

Tā aptuvenā cena 15. 000 eiro. Zvanu
zvanīšanas mehānisms tiek izgatavots
Polijā. Patlaban tiek gatavota tā uzstādīšana, pēc Lieldinenām notiks zvanu
pacelšana tornī un jau tagad ir izveidota zvanu apkalpošanas pieejamības
platforma, kas kalpos kā skatu platfoma. Kopējās projekta izmaksas būs
ap 35.000. eiro.
Ar Dieva palīgu šonedēļ pabeigsim
altāra svētbilžu (sv. Jānis Kristītājs un
Svētā Ģimene) restaurāciju. Pēc dažām
dienām no restaurācijas atgriezīsies sv.
Jāzepa figūra! Paldies par jūsu finansiālo atbalstu un iesaistīšanos!
Priesteru vārdā pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam ALFA KURSA nedēļas nogales dalībniekus! Mūsu draudzes lūgšanā ietveram īpaši tos, kuri gatavojas
svēto sakramentu saņemšanai Lieldienās!
Šodien, 26. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes sadraudzības laiks Liepas zālē! Aicināti visi!
Šodien, 26.03. plkst. 11. 30 Alfas kursa lekcija baznīcā.
(vada Žozefs Bastēns)
KATEHĒZE pieaugušajiem 26. 03. plkst. 13. 45 Svētās
Ģimenes Mājā. Katehēzi vada Evija Anastāsija.
27. martā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda (baznīcā)!
Aicinām uz ignāciskām Gavēņa laika rekolekcijām. otrdienās, plkst. 18. 00. Sākums: 28. 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.
30. martā plkst. 18. 30 mūsu draudzē iesākās sagatavošanas kurss laulātajiem!
31.03. - 03.04. Rekolekciju mājā "Dzintari", Saules iela 9,
Jūrmala.Vada pr. Ilmārs Tolstovs. Sākums piektdien 18:00, noslēgums svētdien 13:30. Dalības maksa: 10 Eur. Pieteikšanās:
29397993, signe_e@inbox.lv
1. aprīlī, sestdien, plkst. 12. 00 mūsu draudzē Tautas rožukroņā lūgšanas tikšanās. Programmā: Sv. Mise, Rožukronis,
sadraudzības laiks, agape.
"Dieva žēlsirdībā pasaule atradīs mieru, bet cilvēks laimi!" tā saka sv. Faustīne. Jēzus sv. Faustīnei atklāja, ka pirmajā
svētdienā pēc Lieldienām jābūt Dieva Žēlsirdības svētkiem. Mīļi aicinām uz šo svētku priekšvakaru 22. aprīlī - kopā svinēt Svēto Misi Marijas Magdalēnas baznīcā pl. 19. 00 un turpināt sad r a u d z ī b u
S v ē t ā s
Ģ i m e n e s
mājā! Visi mīļi gaidīti!
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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!
26.03.2017 plkst. 15:00. Oļesjas Rostovskas koncerts. Termenvokss. Oļesja Rostovska ir komponistu savienības locekle, ērģelniece, muzikālo instrumentu kariļona un termenvoka spēlētāja.
Mūs sagaida termenvoka mūzikas koncerts. Programmā – klasiskie skaņdarbi termenvokam, kā arī mūsdienu mūzika, kas ir
radīta speciāli šim instrumentam. Programma iekļauj meistarklasi, kurā klausītāji varēs uzdot jautājumus par termenvoku.
Oļesja Rostvoska ir viena no vadošajiem termenvoka spēlētājiem pasaulē, aktīvi komponē.
Otrdienās, plkst. 17.30-19.00 Bībeles lasīšanas nodarbības. Dieva vārda lasīšana, pārdomas, aizlūgumi. Vada Evija Anastasia.
28.martā plkst. 17.00 - Nodarbība - diskusija: Bērna dzīves kvalitāte nepilnā ģimenē.
31.03. plkst. 12.30 Māmiņu un bērnu kopīga vingrošana
Aicinām uz ĢIMENES DZIEDINĀŠANAS SEMINĀRU pēc priestera Jozefa Semakulas mācības
Otrdienās (28. martā, 4. un 11. aprīlī) pl. 19.00 Klostera ielā 4, 2.
stāvā. Programmā: Slavēšana, lekcija, mazās grupas.
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Tad, kad mēs attālināmies no Dieva, mūsu sirds nocietinās! Tad, kad neklausāmies, mēs ieraujamies sevī un nespējam
neko saņemt. Savukārt šīs divas lietas, proti, Dieva Vārda neklausīšanās un sirds nocietināšanās noved pie uzticības zaudēšanas. Mēs zaudējam uzticības apziņu. Mēs kļūstam neuzticīgi. Mēs kļūstam pagāni un pat ateisti, jo vairs nebalstāmies uz
dzīvā Dieva mīlestību.
Pāvests Francisks

