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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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Dārgie brāļi un māsas!
Kristus ir augšāmcēlies!
Patiesi augšāmcēlies!
Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, ar savu nāvi Viņš ir uzvarējis
nāvi, kapos guldītajiem ir devis dzīvību!
Priecāsimies, jo ar krustu visas
skumjas ir uzvarētas un prieks pārpludina pasauli.
Priecāsimies, jo Viņš ir augšāmcēlies — Kristus, mūžīgais prieks!
Kā to saka svētais Serafims no Sarovas: Mums ir piedots, mēs esam
glābti un atpirkti, jo Kristus ir augšāmcēlies! Šie vārdi izsaka visu. Tie
ir mūsu ticības, cerības un mīlestības pamats, mūsu kristīgās dzīves,
visas mūsu gudrības un zināšanu
pamats, šie vārdi ir svētās Baznīcas,
sirds lūgšanas un mūsu nākotnes
pamats. Šie vārdi ir novērsuši visas
cilvēku nelaimes, nāvi un ļaunumu,
ar tiem mums ir dāvāta dzīvība, laime un brīvība. Kāds brīnišķīgs
spēks!
Lai nemitējamies atkārtot: “Kristus
ir augšāmcēlies!”

Mēs nekad nebūsim to diezgan
dzirdējuši: “Kristus ir augšāmcēlies!”

Brāļi un māsas Kristū, priecāsimies
par šo jauno liturģisko laiku, par
jaunkristītajiem, par mūsu draudzi
un Kristus žēlastības klātbūtni tajā!
Svinēsim svētkus, sveiksim un iepriecināsim cits citu, jo Kristus ir
dzīvs, Viņš mūsu cerība, Viņš patiešām ir augšāmcēlies!
Draudzes priesteru un bīskapa vārdā — Kristus augšāmcelšanās ir
mūsu cerība !
Pr. Andris K.
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Draudzes informācija
Sirsnīgi pateicamies Dievam par jaunkristītajiem un tiem,
kuri Lieldienās saņem Pirmo Svēto Komūniju!
Nākošajā svētdienā, Kunga Žēlsirdības svētkos, Sv. Komūnija bērniem plkst. 10. 00! Pēc tam sadraudzības un pateicības laiks!
Izlīgšanas sakraments bērniem 22. 04. plkst. 16. 00!
Šodien, 15. aprīlī pēc sv. Mises plkst. 18. 00 visi jaunkristītie un tie kas saņēmuši Pirmo Sv. Komūniju, kopā ar piederīgajiem, ir aicināti uz Māras zāli! Pateicības, sadraudzības, apliecību un dāvanu pasniegšanas laiks!
16. aprīlī plkst. 20. 00 mūsu dievnamā Heinrihs Šics
‘Historia der Auferstehung Jesus Christi!’ Baroka koris un baroka orķestris. Diriģents Māris Kupčs!
17. aprīlī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 (Sv. Ģimenes Mājā)
kino režisora Jāņa Logina filmas ‘Ceļā’ pirmizrāde! Filma par
sv. Terēzes no Bērna Jēzus ģimeni! Pēc tam sadraudzības laiks!
23. 04. plkst. 15. 00 Alfas kursa pēdējā lekcija: Kāpēc man
vajadzīga Baznīca? Diplomu izsniegšanas un pateicības laiks!
KATEHĒZE pieaugušajiem 23. 04. plkst. 13. 45 Svētās
Ģimenes Mājā. Katehēzi vada Evija Anastāsija.
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. Tulīt 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 iesaistīšanos šajā projektā! Lieldienu ziedojumi tiks izlietoti Baznīcas
zvana iegādei! Pr. Andris Kravalis

Svētās
Ģimenes Māja 2017.
nedēļas
plānu!
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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.
Otrdienās, plkst. 17.30-19.00 Bībeles lasīšanas nodarbības. Dieva vārda lasīšana, pārdomas, aizlūgumi. Vada Evija
Anastasia.
Otrdienās, plkst. 18.30. Gleznošana ar Baibu, iepriekš
pierakstoties tālr. 29269901.
Jurista konsultācijas par mājokļa jautājumiem. 25.aprīlī
plkst.14.30. Konsultē Aina Krūkle, iepriekš pierakstoties pa
tālr.20000466.
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Pāvests Francisks:
Priecīgā vēsts ir Evaņģēlija dārgā pērle!
Lai neviens nemēģina atdalīt vienu no otras šīs trīs Evaņģēlija
žēlastības, proti, Viņa Patiesību, kas nav apšaubāma, Viņa Žēlsirdību, kura ir neierobežota pret grēciniekiem, un Viņa dziļo
Prieku!
Dievs mūsu dzīvē darbojas ne tikai skaistajos, bet arī sāpju pilnajos brīžos. Ja apstāsimies, tad redzēsim, ka lielajā Dieva plānā ir vieta katram no mums!
Izslēgsim uz brīdi radio, televīziju, apsēdīsimies un padomāsim!
Es esmu drošs, ka arī problēmu vidū – un tās ir katram, jo
dzīvē ir daudz problēmu – saskatīsim Dieva mīlestības skaistumu, Viņa žēlastības skaistumu, cerības skaistumu. Turklāt es
esmu drošs, ka tādā veidā mūs visus piepildīs prieks!

