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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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Kristus ir augšāmcēlies!
Mani brāļi, kad Kungs vēlējās atklāties mācekļiem?
Pie maizes laušanas. Būsim pārliecināti: laužot maizi, mēs atpazīstam Kungu.
Viņš vēlējās tikt atpazīts vien tajā
brīdī tieši mūsu dēļ, kuri neredzēsim Kungu miesā un tomēr ēdīsim Viņa miesu.
Lai kas tu būtu, ticīgais, kurš nevalkā velti kristieša vārdu un ne
bez mērķa ieej baznīcā, tu, kurš
ar bijību un cerībām klausies
Dieva Vārdu, rodi savu stiprinājumu maizes laušanā! Pat ja tu
Viņu neredzi, Dievs ir klātesošs.
Tikai tici, un Tas, kuru tu neredzi, būs ar tevi! Mācekļiem, ko
Jēzus uzrunāja Emausas ceļā, nebija ticības. Viņi neticēja, ka
Kungs būtu augšāmcēlies, un tādēļ necerēja, ka arī pašiem iespējams atdzimt.
Tie bija zaudējuši ticību, bija zaudējuši cerību. Kā miruši viņi so-

ļoja kopā ar Dzīvo, kā miruši viņi
soļoja kopā ar Dzīvību.
Pati Dzīvība gāja kopā ar tiem,
bet viņu sirdīs dzīvības nebija.
Un tu — ja vēlies dzīvību, esi kā
mācekļi, un tu pazīsi Kungu! Viņi
uzņēma svešinieku; Kungs bija
kā ceļinieks, kurš dodas tālumā,
bet mācekļi Viņu aizturēja. Tuvojoties ceļa mērķim, tie sacīja:
"Paliec ar mums, jo ir jau vakars."
Uzņem svešinieku, ja vēlies satikt
savu Glābēju! Viesmīlība mācekļiem atdeva to, ko šaubas bija atņēmušas. Un Kungs atklājās pie
maizes laušanas.
(Svētais Augustīns)
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Draudzes informācija
30. 04. plkst. 19. 30 Alfas kursa grupiņu atbildīgo, kalpotāju un interesentu tikšanās! (Alfas kursa izvērtējums, plānošana un sadraudzības laiks).
KATEHĒZE pieaugušajiem 30. 04. plkst. 13. 45 Svētās
Ģimenes Mājā. Katehēzi vada Evija Anastāsija.
1. maijā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanas stunda mūsu draudzes
dievnamā, pēc tam sadraudzības laiks!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
6. maijā Tautas Rožukroņa dievkalpojums, sv. Mise un
sadraudzības laiks Aglonas bazilikā. Pieteikties pie Helēnas Ž.
26102794. Sv. Mise mūsu draudzē nenotiks!
7. maijā mūsu draudzē sv. Mises laikā bīskaps Antons
Justs piešķirs Iestiprināšanas sakramentu (plkst. 14. 00, sv. Mise
angļu val.).
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.
13. maijā mūsu dievnamā svētku dievkalpojumi, konference un citas aktivitātes Fatimas Dievmātes godam!
14. maijā pēc sv. Mises mūsu dievnamā plkst. 10. 00 bērnu
koncerts Dziedu Dievmātei. Piedalās draudzes bērni, Rīgas
Doma kora skolas audzēkņi, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi. Būsiet mīļi gaidīti!
Baznīcas zvanu torņa un zvanīšanas sistēmas labiekārtošana.
Tā kā patlaban sv. M. Magdalēnas dievnamā nav iespēju zvanīt
baznīcas zvanus, vēlamies uzstādīt un nodrošināt zvanīšanas
funkciju sešiem zvaniem. Šajā projektā ietilpst zvanu zvanīšanas mehānisma izveidošana (Polijā), uzstādīšana, zvanu pacelšana tornī un to apkalpošanas nodrošināšana.
Zvanu uzstādīšanas darbi iesāksies maija vidū! Turpinam vākt
līdzekļus jaunā draudzes zvana iegādei. Paldies par atsaucību!
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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, 02.05. plkst 13.00 Senioru klubiņā skatāmies Jāņa
Logina jauno filmu “Ceļš”.
Jurista konsultācijas par mājokļa jautājumiem:11. 05; 18. 05. .
25. 05. plkst.14.00. Konsultē juriste A. Krūkle, iepriekš pierakstoties pa tālr. 20000466.
Trešdienās, plkst.14.30-15.30 Ving rošana kopā
ar ārstnieciskas vingrošanas treneri Rudīti, iepriekš pierakstoties pa tālr. 29192852.
EMAUSAS MĀCEKĻU TICĪBAS CEĻŠ

