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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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Dārgā draudze!
Svinēsim šodien mūsu Karaļa
nākšanu, iesim Viņam pretī, jo
Viņš ir arī mūsu Dievs.
Pacelsim uz Kungu savas sirdis,
neapslāpēsim garu, kā uzvarētāji
ņemsim rokās palmu un pūpolu
zarus un kopā ar bērniem
sauksim: "Hosanna, svētīts, kas
nāk Kunga vārdā!"
Tieši šodien Jēzus ieiet
Jeruzalemē. Kungs nāk, apslēpts
cilvēciskā dabā. Tā ir labestības
un nevis taisnīguma nākšana,
nāk piedošana un nevis
atriebība. Kungs atklājas nevis
Tēva godībā, bet savas mātes
Marijas cilvēcībā.
Jau iepriekš pravietis Zaharijs
bija pasludinājis šo atnākšanu.
Viņš aicināja visu radību uz
prieku: "Priecājies no visa
spēka, Sionas meita!" (Zah 9, 9)
Tāpat Gabriēls sacīja Jaunavai:
"Priecājies!" (Lk 1, 28), to pašu
vē s t i K u n g s p a s l u d i n ā ja
svētajām sievietēm pēc savas
a u g š ā m c e l š a n ā s :
"Priecājieties!" (Mt 8, 9) "Sauc
aiz prieka, Jeruzalemes meita!

Lūk, tavs Karalis nāk pie tevis,
sēžot uz ēzelīša, uz ēzeļmātes
kumeļa." Kas tad tas? Viņš
nenāk kā visi karaļi — ar
spožumu. Viņš nāk kā kalps, kā
maiguma pilns līgavainis, kā
visrāmākais jērs un svaigākā
rasa uz tā vilnas, kā avs, kas tiek
vesta kaušanai, nevainīgais
upura jērs (sal. Ties 6, 36; Jer 11,
9; Is 53, 7).
Šodien bērni skrien Viņam pa
priekšu, sniedzot savus olīvkoka
zarus žēlsirdīgajam, un savā
priekā, palmu zarus vēcinot,
sveic nāves uzvarētāju.
"Hosanna! Slavēts, kas nāk
Kunga vārdā!"
Sagatavoja pr.
AK
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Šodien, 25. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape !
Šodien, 25. martā plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes
nodarbība. Tēma : Lieldienu svētku liturģija. Vada Evija Anastasija.
Šodien, 25. martā plkst. 15. 00 Māras zālē Alfas kursa lekcija. Tēma:
Kā es varu pretoties ļaunumam. Lektore Rudīte.
Sirsnīgi sveicam Latvijas televīzijas darbiniekus mūsu draudzē!
LTV draudzes dievkalpojumu varēs noskatīties šodien plkst. 12. 00!
Sirsnīgs paldies visiem, kuri ņēma dalību DRAUDZES TALKĀ!
25. martā plkst. 12. 00 Sv. Mise ģimenēm un bērniem. Pēc tam
sadraudzības laiks! Mīļi aicināti visi!
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē
lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
Trešdien, 28. martā plkst. 18. 30 lūgšana - Rūgtās asaras!
Klusās nedēļas dievkalpojumi
Trešdien, 28. martā, plkst. 20.00, "Tenebrae" jeb Kristus
Ciešanu pirmais dievkalpojums. 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. Dievkalpojums angļu val. Māras zālē
plkst. 20. 00 (Pēc tam Gaismas ceļš—Lūgšanas, slavēšanas
un pateicības nakts!)
Svētdien, 1. aprīlī sv. Mises plkst. 8. 00 (procesija)
plkst. 10. 00, plkst. 12. 00 (angļu val.) un plkst. 18. 00!
Svētdien, 8. aprīlī plkst. 15. 00 Dieva Žēlsirdības svētku
koncerts un sv. Mise (16. 00) sv. Pētera baznīcā.
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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.
Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Pirmdien, 26.03 plkst. 11:00 Dienas centra sakopšanas
ikmēneša talka. Pēc talkas sadraudzība pie tējas tases.
Otrdien, 27.03. plkst. 13:00 Senioru klubiņā tikšanās ar
garīdznieku.
Jaunums! Otrdienās plkst. 19:00 Dubulttreniņš – fitnesa
nodarbība ķermeņa dziļās muskulatūras stiprināšanai
(dalības maksa 5 Eur).
Piektdienās, plkst.10:00-12:00 Rokdarbu pulciņš. Rokdarbi
ar lina audumu Ingunas vadībā.
Uzsākam Laulāto kursu laulāto attiecību
stiprināšanai. Pirmā nodarbība 5.04. plkst.18:00. Tie būs
astoņi ceturtdienu vakari romantiskā noskaņā. Pateicoties
vācu katoļu labdarības fonda Renovabis atbalstam,
dalības maksa par visām nodarbībām ziedojums.
Pieteikties: https://ej.uz/LaulatoKurss2018Pav Papildus
informācija pa telefonu 29158076 (Dainis) Kursa tēmas:
Saprast vienam otra vajadzības / Sazināties efektīvāk /
Kļūt tuvākiem, mācoties, kā risināt nesaskaņas / utt.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
J.S.Baha 5. Pasijas koncerts mūsu draudzē.
(Pazudušās sv. Marka Pasijas rekonstrukcijas
pirmatskaņojums Latvijā) 30. martā plkst. 20:00. Koncertā
spēlēs baroka orķestris "Collegium Musicum Riga"

