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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
Sv. Mise angļu valodā katru
svētdienu plkst. 14. 00 !

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
Diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076,
e-pasts: diakons.dainis@gmail.com
Priesteris: Karols Buzjevičs, tālr. 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl
Priesteris: Juris Zarāns, tālr. 28616526
e-pasts: angelo6@inbox.lv

 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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Lai top slavēts Jēzus Kristus!
Cik bezgalīgi dārga dāvana ir
krusts! Jo Tavs Krusts, Kungs, ir
visu svētību avots, visu žēlastību
pamats. Caur Tavu Krustu mēs
saņemam spēku vāju mā,
saņemam dzīvi nāvē.
Katra Kristus darbība pagodina
Baznīcu, bet godību godība ir
krusts. Tādā pārliecībā svētais
Pāvils sacīja: "Lai es nekad
nemeklēju citu godu kā vien
Kristus krustā."
Neviens nav Kristus cienīgs, ja
tas nenes savu krustu, caur kuru
mēs dalām Kunga ciešanas, nāvi,
guldīšanu
kapā
un
augšāmcelšanos. Neviens nav
Kunga cienīgs, ja tas neseko
Viņam, lai beidzot dzīvotu jauno
Gara dzīvi ticības noslēpumā.
Kas grib izglābt savu dzīvību, tas
to pazaudēs, bet, kas savu
dzīvību pazaudēs Manis dēļ, tas
to atradīs!
Parasti mirušie tiek guldīti
pazemē, kur dzīvībai nav vietas,
savukārt Kristus Miesa, pacelta
krustā, no Debesīm saņēma

radikāli jaunu un mūžīgu
dzīvību.
Krustā sistais Kristus
paaugstināja nāvi un piešķīra tai
jaunu jēgu. Nāve, kas agrāk
simbolizēja dzīvības iznīcību, ar
Kristu kļūst par paaugstināšanas
zīmi, par ceļu uz augstumiem,
uz Debesīm, proti, uz Dieva
mājokli, kur valda dzīvības
pārpilnība un kur nāves vairs
nebūs, nebūs nedz sēru, nedz
raudu, nedz ciešanu, jo vecā
pasaule būs pagājusi (sal. Atkl
21, 4). Uzlūkosim, pagodināsim
un mīlēsim Krustu!
Pr. AK
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Draudzes informācija

Šodien, 18. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape !
Šodien, 18. martā Sv. Ģimenes Mājā pēc sv. Mises plkst. 18. 00 mūsu
draudzes locekļu Mārtiņa un Litas stāstījums par svētceļojumu uz
Santjago de Kompostelas sv. Apustuļa Jēkaba kapa vietu Spānijā.
Šodien, 18. martā plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes
nodarbība pieaugušajiem. Tēma : Klusā nedēļa un Lieldienu
liturģija. Vada Evija Anastasija.
Šodien, 18. martā plkst. 14. 30 Liepas zālē ievads psalmu dziedāšanā
(lekcija) un plkst. 15. 00 psalmu dziedāšana!
Pirmdien, 19. martā sv. Jāzepa svētki. Sv. Mises mūsu draudzē plkst.
7. 30, 10. 00 un 19. 00!
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē
lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
24. martā DRAUDZES TALKA. Sākums plkst. 09. 00! (Logu
mazgāšana, dievnama telpu uzkopšana, gatavošanās svētkiem!)
25. martā Pūpolu svētdiena. Mūsu draudzes dievkalpojums plkst.
10. 00 tiks translēts LTV. (Pūpolu svētīšana un bērnu procesija)
25. martā plkst. 12. 00 Sv. Mise ģimenēm un bērniem. Pēc tam
sadraudzības laiks! Mīļi aicināti visi!
25. martā plkst. 15. 00 mūsu draudzē Alfa kurss! (Māras
zāle). Tēma: Kā es varu pretoties ļaunumam? Lektore
Rudīte.
Katru piektdienu, Gavēņa laikā, mūsu draudzē Krustaceļš.
Sākums 17. 45. Trešdienās plkst. 18. 30 Rūgtās asaras!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv

Jautājumu un atbilžu vakars: Pajautā priesterim. Tikšanās
KALNĀ 24. martā no plkst. 19.00 Svētās Ģimenes mājā
Vecrīgā, Klostera ielā 5!
J.S.Baha 5.pasijas koncer ts mūsu draudzē.
( Pa z u d u š ā s M a r k a p a s i j a s r e ko n s t r u k c i j a s
pirmatskaņojums Latvijā) 30. martā plkst. 20:00. Koncertā
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

www.gimenesmaja.com

Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Inguna Barinova; kontaktinformācija: tālr. 20000466.
Pirmdien, 19.03. plkst. 12.00 -15.00 Asociatīvā vēstule radoša darbnīca kopā ar ikonogrāfi A. Mošenkovu
(pieteikties pie sociālā darbinieka).
Otrdien, 20.03. plkst. 13.00 Senioru klubiņā Dzejas
pēcpusdiena ar dzejnieci Evu Dortāni.
Otrdienās, plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas.
Pierakstīties pa tālr. 29158076. Vada diakons Stikuts.
Trešdien, 21.03. plkst. 17.30 Dejas meditācija,
18.30 Kontemplācija. Vada māsa Diāna.
Sakrālo lietu muzejā Augšāmcelšanos gaidot, Gavēņa
laika ornamentu izstāde.
Klusās nedēļas dievkalpojumi
Trešdien, 28. martā, plkst. 20.00, "Tenebrae" jeb Kristus
Ciešanu pirmais dievkalpojums ar gregoriskajiem
dziedājumiem un polifoniju. Piedalās "Schola Sancti
Meinardi" un kamerkora "Versija" dziedātāji.
Ceturtdien, 29. martā plkst. 10.00 Jēkaba katedrālē
arhibīskaps vadīs Hrizmas sv. Misi.
Vakara dievkalpojums mūsu draudzē plkst. 19. 00
Piektdien, 30. martā plkst. 12. 00 Ekumēniskais krustaceļš
Dievkalpojums mūsu draudzē plkst. 15. 00.
Sestdien, 31. martā Lieldienu vigīlijas dievkalpojums
mūsu draudzē plkst. 18. 00 (Kristības, Pirmā sv.
Komūnija). Pēc tam Gaismas ceļš—Lūgšanas un
pateicības nakts!

