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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 07. maijā Nr. 18 (281)

Es esmu labais Gans. Labais
Gans atdod savu dzīvību par
avīm. (Jņ 10, 11)
Šodienas Evaņģēlijā Kungs
mums atklāj, ka Viņš ir nācis uz
šīs zemes kā visu tautu gans, un
to, kādu labumu tādēļ esam saņēmuši.
Kristus, esot Gans ir arī Lieldienu Jērs: "Lūk, Dieva Jērs, kurš
nes pasaules grēkus." (Jņ 1, 29)
Jēzus neatsakās no nāves, nebēg
no sprieduma, Viņš neatgrūž tos,
kas izpildīs krustā piesišanu.
Kungam nebija nepieciešams pieņemt savas ciešanas, taču Viņš
pats tās vēlējās savu avju labā.
"Man ir vara savu dzīvību dot,"
Viņš saka, "un ir vara to atkal
ņemt." (Jņ 10, 18)
Kungs uzveic visas ciešanas caur
savām ciešanām un arī nāvi —
caur savējo. Caur savu kapu Viņš
kapus atver, Viņš satricina elli un
salauž tās slēdzenes. Jo kapi bija
noslēgti un cietumi aizvērti, kamēr Gans nenokāpa nāvē, lai pa-

sludinātu brīvību tām savām
avīm, kas bija aizmigušas.
Labais gans atdod dzīvību par
savām avīm — tādā veidā Viņš
meklē savu avju mīlestību. Jo tas
mīl Kristu, kurš ir sadzirdējis Viņa balsi.
Ja jūs vēlaties līdzināties Dievam,
kurš jūs ir radījis pēc sava attēla,
tad sekojiet savam paraugam! Jūs
esat kristieši, un šis vārds nozīmē
— Dieva draugi, tad atdariniet
Kristus mīlestību! Uzlūkojiet Viņa labestības dārgumus!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija
Šodien Baznīca svin 54. Pasaules lūgšanas dienu par aicinājumiem. Svētais Tēvs pāvests Francisks ir uzrakstījis vēstījumu visai Dieva tautai. Skat. www.katolis.lv
Šodien 7. maijā mūsu draudzē sv. Mises laikā plkst. 14. 00
bīskaps Antons Justs piešķirs Iestiprināšanas sakramentu! Sirsnīgi sveicam visus, kuri saņems Svētā Gara spēku un žēlastību!
KATEHĒZE pieaugušajiem 07. 05. plkst. 13. 45 Svētās
Ģimenes Mājā. Katehēzi vada Evija Anastāsija.
8. 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
Šī gada 13. maijā, kad apritēs 100 gadi kopš Fatimas Dievmāte parādījās trīs ganiņiem, par svētiem tiks pasludināti Francisks un Jacinta! Lai varētu sekot pāvesta vizītei Fatimā, lūk interneta adrese tiešraidei: http://www.papa2017.fatima.pt/en/.
Mūsu dievnamā svētku dievkalpojums plkst. 12. 00 pēc tam
konference / pāvesta ceļojuma tiešraide, sadraudzības laiks! 13.
maijā tiek organizēts svētceļnieku autobuss uz Aglonu, izbraukšana plkst. 16. 00. Pieteikšanās pie A. Balodes 29118495
13. maijā plkst. 16. 00 Svētās Ģimenes Mājā brazīliešu pianista Paulo Steinberg klavierkoncerts! Detalizētāka informācija
mūsu draudzes mājas lapā un pie ziņojumu dēļa! Pēc koncerta
sadraudzības agape!
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.
Turpinām vākt ziedojumus draudzes baznīcas zvanu un zvanīšanas sistēmas iegādei un izveidei mūsu dievnama tornī.
Zvanu uzstādīšanas darbi iesāksies maija vidū! Paldies par atsaucību un iesaistīšanos!
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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!
Pirmdienās, no 15.05.plkst.12.00 pašpalīdzības grupa
”Saskarsmes prasmes ikdienā un krīzē”, iepriekš pierakstoties
pa tālr. 20000466.
09.05. plkst. 13.00 Senioru klubiņā koncerts, Māmiņu dienu
gaidot.
Otrdienās, plkst. 18.30. Gleznošana ar Baibu, iepriekš pierakstoties tālr. 29269901.
Piektdienās, 12.05 un 26.05. plkst. 12.30 Māmiņu un bērnu vingrošana Vada vecmāte Baiba Stikute.
Šovasar, no 3. līdz 8. jūlijam Rīgā notiks Labā Gana katehētu formācijas
kursu 1. līmeņa 1. daļa.Tie būs kursi
"iesācējiem" darbam ar 3 - 6 gadus veciem bērniem. Laipni aicinām ne tikai
esošos draudžu katehētus un tos, kas
nākotnē vēlas vadīt nodarbības mazajiem, bet arī bērnu vecākus, kas vēlas
padziļināt savas zināšanas bērnu reliģiskajā audzināšanā.
Labā Gana katehēze ir balstīta Marijas Montesori pedagoģijas principos, kura atklāja, ka jau maziem bērniem piemīt dabisks reliģiskais potenciāls – vēlme pašiem tuvoties Dievam,
Viņu iepazīt un iemīlēt. Ja šī bērnu dziļā iekšējā vajadzība tiek
atbalstīta, tas viņos rada lielu prieku un mieru. Nodarbības
notiek bērniem īpaši piemērotā vidē – ātrijā, ar speciāli sagatavotiem izzinošiem materiāliem, harmoniski apvienojot Bībeles un liturģijas tematus. Atbalstu Labā Gana katehēzei
paudis arī Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps Zbigņevs
Stankevičs. Sīkāka informācija uz ziņojumu dēļa!

