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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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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 2. aprīlī Nr. 14 (277)

Šodien Dieva Vārds Baznīcas liturģijā mums atgādina par ticības tikuma žēlastības spēku.
Kas tic Man, dzīvos, pat ja būtu miris.
Kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs nemūžam. (Jņ 11, 25-26)
Tici, un, pat būdams miris, tu dzīvosi! Bet, ja netici, pat šķietami
dzīvs tu patiesībā esi miris. Kā nāve
ienāk dvēselē? Tad, ja dvēselē nav
vairs ticības. Kā nāve ienāk miesā?
Tad, ja miesā nav vairs dvēseles.
Tātad tavas dvēseles dvēsele — tā ir
ticība.
"Tas, kam ir ticība," Kungs saka,
"pat būdams miris savā miesā, aizvien būs dzīvs dvēselē, līdz kamēr
miesa augšāmcelsies, lai vairs nemirtu.
Un, kas savā miesā dzīvo un tic uz
Mani, pat ja miesā jāmirst uz kādu
laiku, viņš nemirs uz mūžiem —
gara dzīvības dēļ un nemirstības dēļ,
ko viņam dāvā augšāmcelšanās."
(Sv. Augustīns)
Šodienas Evaņģēlijām mēs iepazīstam Jēzus draugu Lācaru. Šis cilvēks
bija ebrejs un farizejs, Simona farizeja (Mt. 26, 6) dēls no Betānijas.

Kungs savas zemes dzīves laikā bieži apmeklēja Lācara namu, Viņš mīlēja Lācaru un viņa māsas un sauca
viņu par Savu draugu (Jņ. 11, 3, 5,
11). Lācars nomira, bet Kungs viņu
augšāmcēla, atnākot ceturtajā dienā
pēc viņa nāves.
Lācara uzmodināšana no miroņiem
liek mums raudzīties uz Kristu un
domāt par Viņa augšāmcelšanās tuvu.
Svētīgu sagatavošanos Ciešanu nedēļai! Pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija
Sirsnīgi pateicamies Dievam un restauratoru komandai
par kvalitatīvo darbu un augsto novērtējumu saņemot diplomu
par ’Gada labāko būvi Latvijā 2016 nominācijā’—
’RESTAURĀCIJĀ’!
Šodien, 2. aprīlī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Draudzes sadraudzības laiks Liepas zālē! Aicināti visi!
Šodien, 2. 04. plkst. 15. 00 Alfas kursa lekcija: Kā pretoties
ļaunumam.
KATEHĒZE pieaugušajiem 02. 04. plkst. 13. 45 Svētās
Ģimenes Mājā. Katehēzi vada Evija Anastasija.
3. aprīlī plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda (baznīcā)!
Kristīgās Dzīves Kopienas Krustaceļš – 2017. Sv. Marijas
Magdalēnas baznīca, 2017. gada 8. aprīlī plkst. 11.00. Ikviens aicināts pārdomāt Kristus ciešanu noslēpumus!
Gavēņa laika trešdienās plkst. 18.00 "Rūgtās asaras"
piektdienās plkst. 17.45 "Krustaceļš.
Draudzes baznīcas zvanu un zvanīšanas sistēmas izveides
projekts mūsu dievnamā. Viena no baznīcu torņu sūtībām ir
pildīt zvana torņa funkciju. Tā kā patlaban mūsu 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. Tūlīt pēc Lieldienām
notiks zvanu pacelšana tornī. Jaunā zvana (500 kg. ) izmaksas
ir 15. 000 eiro. Zvans ir izliets Polijā. Kopējās projekta izmaksas
ir 35.000. eiro. Paldies par jūsu finansiālo atbalstu un iesaistīšaPr. Andris Kravalis
nos šajā projektā!
8. aprīlī plkst. 17. 00 mūsu baznīcā Igaunijas sieviešu kora
koncerts. Koncertā mūsu dievnamā būs aptuveni 180 dziedātājas no 8 Igaunijas sieviešu koriem. Programmā garīgā mūzika
no Igaunijas un visas pasaules. Vairāk informācija mūsu draudzes mājas lapā.
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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!
Jaunums! Pirmdienās plkst. 17.30 Mākslas terapija pieaugušajiem, iepriekš pierakstoties tālr. 26181039. Vada Jolanta Lasmane.
5.aprīlī plkst. 11.00 gaidām visus uz Pavasara talku, lai
sapostu “Svētās Ģimenes Māju” Lieldienu svētkiem.
Otrdienās, plkst. 17.30-19.00 Bībeles lasīšanas nodarbības. Dieva vārda lasīšana, pārdomas, aizlūgumi. Vada Evija
Anastasija.
Otrdienās, plkst. 18.30. Gleznošana ar Baibu, iepriekš
pierakstoties tālr. 29269901.
Jurista konsultācijas par mājokļa jautājumiem. 4.aprīlī
plkst. 14.30. 6.aprīlī plkst.14.00. 25.aprīlī plkst.14.30. Konsultē
Aina Krūkle, iepriekš pierakstoties pa tālr.20000466.
Nodarbību cikls nepilnām ģimenēm. Organizē “Ģimenes attīstības un kultūras centrs “Alise””. Vada sociālā pedagoģe Vineta Preisa. 4.aprīlī plkst. 17.00 – Uzvedības
īpatnības un problēmas bērniem nepilnajās ģimenēs. 11.aprīlī
plkst. 17.00 - Likumdošana un palīdzības iespēja.
Aicinām uz ĢIMENES DZIEDINĀŠANAS SEMINĀRU pēc priestera Jozefa Semakulas mācības
Otrdienās (4. un 11. aprīlī) pl. 19.00 Klostera ielā 4, 2. stāvā.
Otrdien, 11.aprīlī, pl. 19.00 Klostera ielā 4, Dzintara zālē
2. stāvā paraliturģija par ģimenes dziedināšanu. 11. aprīlī pl.
21.00 sv. Marijas Magdalēnas baznīcā Sv. Mise par dzimtas koka dziedināšanu. Sv. Misi celebrēs priesteris Aivars Līcis.
Mises laikā muzicēs Ilona Birģele un Leons Meinarts.
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze

