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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 23. aprīli Nr. 16 (279)

Kristus ir augšāmcēlies!
Patiesi augšāmcēlies!
Sv. Augustīns saka :”Tu redzi Trīsvienību, kad tu redzi žēlsirdību”.
(De Trinitate, VIII, 8). Žēlsirdība ir
mīlestības izpausme. Dievs ir mīlestība. Žēlsirdībā atklājas Dievs. Svētie ir Dieva žēlsirdības liecinieki.
Viņi veicina pasaulē miera kultūru,
sludinot piedošanas spēku, kas ved
uz izlīgšanu. Mīlēt ienaidniekus, izlīgt, piedot ir pilnīgas kristiešu dzīves izpausme. Tā nav sasniedzama
tikai ar saviem spēkiem. Tā ir žēlastība, ko Dievs dāvina tiem, kuri ļaus
sevi piepildīt ar Dieva žēlsirdību.
Dieva žēlsirdība ir cilvēces cerības
avots. Bezcerība ir nejēdzīgas dzīves
izpausme. Bezcerība ir neizglābtas
dzīves zīme. Cilvēka sirdi nekas nevar piepildīt pilnībā virs šīs zemes.
Grēka pieredze, liek saprast, ka cilvēks sevi pats nevar glābt. Dievs,
kas atklāj savu žēlsirdību pret cilvēku caur Kristu ir vienīgā drošā cerība, ko ticībā varam piedzīvot. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie saņems žēlsirdību, saka Kristus!

Svētais Jānis Pāvils II, kurš iedibina
baznīcā Dieva Žēlsirdības svētkus
saka: „Cilvēkam nekas nav vajadzīgs tik ļoti kā Dievišķā Žēlsirdība.
Ļaujiet piedzīvot žēlsirdīgo mīlestību tiem, kuri cieš un, tādējādi, esiet
Dievišķās Žēlsirdības apustuļi”.
Pr. Andris K.
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Draudzes informācija
Sirsnīgi pateicamies Dievam par mūsu draudzes Pirmās
sv. Komūnijas dalībniekiem! Lai Kunga Žēlsirdība jūs pavada
no dienas dienā! Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības un pateicības laiks Sv. Ģimenes Mājā (otrajā stāvā)!
23. 04. plkst. 15. 00 Alfas kursa pēdējā lekcija: Kāpēc man
vajadzīga Baznīca? Diplomu izsniegšanas un pateicības laiks!
Aicināti visi! Lektors Žozefs Bastēns.
KATEHĒZE pieaugušajiem 23. 04. plkst. 13. 45 Klostera
4, Liepas zālē (otrais stāvs). Katehēzi vada Evija Anastāsija.
24. aprīlī plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda mūsu draudzes dievnamā, pēc tam sadraudzības laiks!
2017. gada 29. aprīlī plkst. 20.00 Grieķu katoļu Baznīcas
jauniešu koris no Baltkrievijas Rīgas sv. Marijas Magdalēnas
baznīcā sniegs koncertu godājamā bīskapa Boļeslava Sloskāna
piemiņai. Repertuārā bizantiešu garīgā mūzika, dziesmas Dievmātes godam! Mīļi aicināti visi!
30. aprīlī pēc sv. Mises plkst. 18. 00 draudzes Alfas kursa
grupiņu atbildīgo, kalpotāju tikšanās. Pateicības, sadraudzības
un formācijas laiks! Aicināti visi Alfas kursā uzrunātie!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
7. maijā mūsu draudzē sv. Mises laikā bīskaps Antons
Justs piešķirs Iestiprināšanas sakramentu (plkst. 14. 00, sv. Mise
angļu val.).
Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas pavasara sesija
notiks no 28. līdz 30. aprīlim Rīgā, Katoļu iela 14, Betlēmes Žēlsirdības mājā. Sākums 28.aprīlī plkst.17. 00 reģistrācija.
Šī gada 13. maijā, kad apritēs 100 gadi kopš Fatimas Dievmāte parādījās trīs ganiņiem, par svētiem tiks pasludināti Francisks un Jacinta! Minēto Dievmātes vizionāru kanonizācija notiks Franciska apustuliskā ceļojuma uz Fatimu laikā.
24. aprīlī Rīgas Garīgajā seminārā notiks priesteru konference. Lūgsimies par mūsu diecēzes ganiem un draudzēm!
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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.
Otrdienās, plkst. 17.30-19.00 Bībeles lasīšanas nodarbības. Dieva vārda lasīšana, pārdomas, aizlūgumi. Vada Evija
Anastasia.
Jurista konsultācijas par mājokļa jautājumiem 25.aprīlī
plkst.14.30. Konsultē Aina Krūkle, iepriekš pierakstoties pa
tālr. 20000466.
27.04. plkst. 16.00 Ģimeņu klubiņš ar Dzintru Bušmani.
Aicināti visi interesenti! Aktivitātes bērniem un vecākiem.
Turpinam vākt ziedojumus draudzes baznīcas
zvanu un zvanīšanas sistēmas iegādei un izveidei
mūsu dievnama tornī.
Zvani Baznīcas tornī tiks
uzstādīti maija mēneša
vidū. Viena no mūsu
draudzes zvana (500 kg.)
izmaksas 15. 000 eiro.
Sirsnīgs paldies visiem
par atsaucību, iesaistīšanos un ziedojumiem!
Draudzes ziedojumi tiks
izmantoti šim mērķim!

