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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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2018. gada 1. aprīlī Nr. 13 (327)

Sieviete, kāpēc tu raudi? Ko tu
meklē? (Jņ 20, 15)
Tev jau pieder Tas, kuru tu
meklē, bet tu to nezini? Tevī jau
ir mūžīgais prieks, bet tu raudi?
Tevī ir Tas, ko tu meklē ārpusē!
Lūk, tu esi ārā — asarās kapa
priekšā. Bet Mans kaps, tā ir
tava sirds; un Es neesmu miris
tajā, bet rodu atpūtu, dzīvs uz
mūžiem.
Tava dvēsele ir Mans dārzs.
Tāpēc tev bija taisnība, domājot,
ka esmu dārznieks. Kā jaunais
Ādams Es iekopju savu paradīzi
un sargāju to. Tavas asaras, tava
mīlestība un ilgas ir Mans darbs.
Es jau esmu tevī, lai arī tu vēl to
nezini un tādēļ meklē ārpusē.
Bet Es atklāšos tev, lai tu spētu
ieiet pati sevī un sevī atrastu To,
kuru meklē citur. Marija, Es
pazīstu tevi pēc vārda, iemācies
Mani pazīt ticībā!
"Rabbuni," sieviete saka, tātad
— Mācītāj, "māci man Tevi
meklēt, māci pieskarties Tev!"
Bet Jēzus atbild: "Neaizskar
mani, jo es vēl neesmu uzkāpis
pie Tēva (Jņ 20, 16-17);

tu vēl netici, ka esmu
vienlīdzīgs, vienas mūžības,
vienas dabas ar Tēvu. Tici tam,
un tu būsi man pieskārusies!
Tavs skatiens apstājas pie
cilvēka, un tādēļ tu netici, jo
nevar ticēt tam, ko redz. Tu
neredzi Dievu; bet tici, un tu
redzēsi!
Ar savu ticību tu pieskarsies
man, kā tā sieviete, kas aizskāra
manu drēbju vīli un tūdaļ tika
dziedināta (sal. Mt 9, 20-22).
Kādēļ? Tādēļ, ka ar savu ticību
viņa man pieskārās.
Pieskaries man ar ticības roku,
meklē mani ar ticības skatienu,
steidzies pie manis ar ticības
kājām!
Es neesmu tālu no tevis, esmu
Dievs, kurš ir pavisam tuvu (sal.
At 4, 7), vārds tavā mutē un tavā
sirdī.
Un kas cilvēkam var būt tuvāks
par viņa paša sirdi? Sirdī, tās
dziļumos, mani atklāja visi, kas
bija mani atraduši.
Dieva mīlestības caurstrāvotos
Kristus augšāmcelšanās svētkus!
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Draudzes informācija

Dievam viss ir iespējams!

Sirsnīgi sveicam jaunkristītos un tos,
kuri ir saņēmuši Pirmo sv. Komūniju!
Šodien, 1. aprīlī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape !
Šodien, 1. aprīlī sv. Mise angļu valodā plkst. 12. 00!
Šodien, 1. aprīlī Alfas nodarbība plkst. 15. 00 nenotiek!
8. aprīlī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes nodarbība.
8. aprīlī plkst. 13. 00 Māras zālē Alfas kursa lekcija.
8. aprīlī Pirmā sv. Komūnija bērniem!
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē
lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
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.
7. aprīlī plkst. 12. 00 Tautas Rožukroņa tikšanās, pēc sv.
Mises Rožukronis un sadraudzības agape. Aicināti visi!
7. aprīlī Sv. Terēzes draudzes namā (O. Vācieša ielā 6)
notiks „Dzīvības Straumju” konference, ko vadīs Endrjū
Komiskis un viņa asistente Abija no ASV.
9.00 Sv. Mise, 10.00 – 18.00 Konference ar aizlūgšanām par
tēmu „Sieviešu un vīriešu savstarpējais izlīgums” (aicināti
visi interesenti). Dalības maksa 10 eiro.
PĀVESTS FRANCISKS: Lieldienās daudzās zemēs bērni
tiek nesti pie svētītā ūdens trauka un ar šo dzīvības ūdeni
tiek mazgātas viņu acis. Šim žestam ir dziļi simboliska
nozīme. Tādā veidā vecāki apliecina, ka grib, lai bērns
iegūtu jaunu skatienu un saskatītu visu jauno, ko dāvā.
Es jums iesaku Lieldienu rītā nest bērnus pie ūdens trauka
un nomazgāt viņu acis.
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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!
Otrdien, 03. aprīlī, plkst. 13:00 Senioru klubiņā Ansambļa
‘’Kerigma’’koncerts. Lieldienu svinēšana (aicinām līdzi
ņemt ‘’groziņus’’).
Trešdienās, no 4.aprīļa plkst. 18.00 - 20.00 Auglības
atpazīšanas metodes kursi,
sadarbībā ar Ģimenes
ekoloģijas institūtu. (Atbalsta Rīgas domes Labklājības
departaments)
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/ utt.
Piektdienās, 6.un 20.aprīlī, plkst. 12.30 Vingrošana
māmiņām un mazuļiem, iepriekš pierakstoties, pa tālr.
29247313.
Sestdien, 7.aprīlī 14.00 Dzejas un mūzikas pasākums
‘’No sirds uz sirdi’’. Ar savu dzeju uzstājas Indra Marija
Dolģe.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv

