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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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Dieva Žēlsirdības svētki tiek
svinēti pirmajā svētdienā pēc
Lieldienām, jeb Lieldienu 2.
svētdienā, kuru šodien mēs
saucam par Dieva žēlsirdības
svētdienu.
Kopš māsas Faustīnes
kanonizācijas dienas 2000. gada
30. aprīlī, šie svētki tiek svinēti
visā Baznīcā. Svētku dibināšanas
ierosme nāca no Jēzus vēlmes,
kuru Viņš atklāja māsai
Faustīnei.

Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki
būtu [...] patvērums visām
dvēselēm, bet sevišķi nabaga
grēciniekiem. Šajā dienā ir
atvērtas Manas žēlsirdības
dzīles, Es izleju veselu žēlastību
jūru uz dvēselēm, kuras tuvosies
Manas žēlsirdības avotam.
Dvēsele, kas ies pie grēksūdzes
un sv. Komūnijas, saņems vainu
un sodu pilnīgu atlaišanu. Šajā
dienā ir atvērti visi Dieva vārti,
caur kuriem plūst žēlastības.
Žēlsirdības svētki ir
visnozīmīgākie no visām Dieva
žēlsirdības kulta formām

apsolījumu lieluma
un to vietas Baznīcas
liturģijā dēļ. Pirmās
svētdienas
pēc
Lieldienām
izvēle
nav nejauša - šajā
dienā
noslēdzas
K
u
n
g
a
Augšāmcelšanās
oktāva, vainagojot Kristus
Lieldienu Noslēpuma svinības.
Šis laiks Baznīcas liturģijā,
skaidrāk nekā citi laiki, atklāj
Dieva žēlsirdības noslēpumu,
kura vispilnīgāk tika atklāta
Kristus ciešanās, nāvē un
augšāmcelšanās. Dieva
žēlsirdības svētku iedibināšana
līdzās Kristus ciešanu un
a u g šām c e l š a n ā s li t u rģ ijai
pasvītro izdzīvotā ticības
noslēpuma
avotu
un
pamatojumu. Protams, tā ir
Dieva žēlsirdība.
Žēlsirdības svētkos visas
žēlastības un labumi ir pieejami
visiem cilvēkiem un kopienām,
ja tikai mēs lūdzam ar paļāvību!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija

9. aprīlī Kunga Pasludināšanas svētki!
Dievkalpojumi mūsu draudzē
plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00!

13. aprīlī plkst. 12. 00 Sv. Mise Fatimas Dievmātes godam!
13. aprīlī plkst. 15. 00 Nacionālo bruņoto spēku Kapelānu
dienesta 25.gadadienas pateicības dievkalpojums!
Dievkalpojumā ņems dalību mūsu valsts prezidents,
ministri un konfesiju vadītāji! Mīļi lūgti un aicināti visi!
DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS KULTS:
Jēzus saka māsai Faustīnei: „Esmu pati mīlestība un
žēlsirdība!” Un šajā atklāsme Viņš dāvā 5 veidus, kā ticīgie
var saņemt īpašas žēlastības sev un visai pasaulei: Dieva
Žēlsirdības kronītis, lūgšana pie Žēlsirdīgā Jēzus
svētbildes, lūgšana Jēzus nāves brīdī uz krusta (plkst.15:00),
Žēlsirdības svētku svinēšana, kā arī patiesa Dieva
Žēlsirdības godināšana ar lūgšanu, vārdiem un darbiem.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes
Pirmās sv. Komūnijas dalībniekus!

Šodien, 8. aprīlī pēc sv. Mises plkst. 10. 00
sadraudzības Agape !
Šodien, 8. aprīlī Alfas nodarbība plkst. 13. 00 !
Pēc tam svētku koncerts un dievkalpojums
sv. Pētera baznīcā.
8. aprīlī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā
katehēzes nodarbība.
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē
lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
Svētdien, 8. aprīlī plkst. 15. 00 Dieva Žēlsirdības svētku
koncerts un sv. Mise (16. 00) sv. Pētera baznīcā.
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www.gimenesmaja.com

Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Inguna Barinova; kontaktinformācija: tālr. 20000466.
Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, pl. 13.00 Senioru klubiņā Sarunas par svētajiem.
Trešdienās, plkst. 18.00 - 20.00 Auglības atpazīšanas
metodes kursi, sadarbībā ar Ģimenes ekoloģijas institūtu.
(Atbalsta Rīgas domes Labklājības departaments)
Ceturtdienās, plkst. 18.00 uzsākam Laulāto kursu laulāto
attiecību stiprināšanai. Atbalsta vācu labdarības fonds

Renovabis.

Piektdien, 13.04. plkst. 12.00 ‘’Emocionālās noturības
treniņš’’, praktiska grupas nodarbība. Vada psiholoģe
Valentīnas Frolovičeva, iepriekš pierakstīties pa tālr.
29522394.
Piektdien, 20.aprīlī, plkst. 12.30 Vingrošana māmiņām un
mazuļiem, iepriekš pierakstoties, pa tālr. 29247313.
PĀVESTS FRANCISKS: Kristieši neiet uz Misi, lai
izpildītu savu nedēļas pienākumu un pēc tam par to
aizmirstu. Kristieši iet uz Misi, lai piedalītos Kunga
Ciešanu un Augšāmcelšanās noslēpumā un pēc tam vēl
labāk dzīvotu kā kristieši. Ar to sākas viņu uzdevums
sniegt kristīgu liecību. Mēs izejam no baznīcas "lai ietu
mierā" un ienestu Dieva svētību savos ikdienas darbos,
mājās, darba vietās, ar savu dzīvi pagodinot Kungu.
Mums jāapzinās, ka Misei ir jāturpinās mūsu dzīvē un
mūsu ikdienas izvēlēs. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka

