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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.
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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2018. gada 15. aprīlī Nr. 15 (329)

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

Dārgā draudze, miers lai ir ar
jums! Tas ir Augšāmceltā
sveiciens. Lai nestu mieru
pasaulei, Kristus kļuva cilvēks.
Nav nekā labāka par mieru Jēzū
Kristū…
Mums ir jāpūlas visiem spēkiem
dvēseles mieru saglabāt un
neļauties uztraukumiem, ja
tuvākais mūs apvainotu. Ir
j ā p a c i e š a p va i n o j u m i a r
vienaldzību un jārada sevī tāds
gara stāvoklis, it kā šie
apvainojumi nemaz neskartu
mūs. Šis uzdevums var dāvāt
cilvēka sirdij rāmumu un darīt to
par Dieva mājvietu.

Lai nosargātu dvēseles mieru, ir
jāatmet nomāktība, ir jācenšas
saglabāt līksmu garu, ko neskar
skumjas. Lai nosargātu iekšējo
mieru, ir arī rūpīgi jāizvairās
nosodīt citus. Miers tiek
saglabāts, netiesājot tuvāko, bet
gan paliekot klusumā, lūgšanā,
Kristus klātbūtnē! Sāc ar to, ka
pats paliec mierā, tad tu spēsi
dāvāt mieru citiem. Cilvēks, kurā
mājo miers, ir vairāk vērts par to,
kurš guvis daudz zināšanu.
"Meklē mieru un tiecies pēc
tā!"
(Ps
34,
12)
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 15. aprīlī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape !
Šodien, 15. aprīlī Alfas nodarbība plkst. 15. 00, tēma
15. aprīlī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes nodarbība.
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē
lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
18. aprīlī godinām bīskapa Boļeslava Sloskāna 125
gadu dzimšanas atceres diena Aglonas bazilikā
12. 00 Sv. Mise (vada b. Jānis Bulis, dzied Stirnienes TN
garīgās mūzikas koris “Reversium”. 13. 00 Konference (pr.
A. M. Jerumanis). Sadraudzības laiks, pusdienas.
Izbraukšana no sv. M. Magdalēnas draudzes plkst. 8. 00.
Interesentiem lūgums pieteikties pie prāvesta vai draudzes
dežurantēm.
22. aprīlī Labā Gana svētdienā mūsu draudzē
viesosies Caritas darba grupa no Siguldas, kura prezentēs
savu kalpošanu. Tikšanās pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Liepas
zālē! Aicināti visi!
22. aprīlī Alfas kursa noslēgums! Lekcijas tēma:
Kāpēc man vajadzīga baznīca! Aicināti visi! Plkst. 15. 00!
22. aprīlī jaunieši tiek aicināti Labā Gana ekspedīcijā,
ko Latvijas konsekrēto apvienība rīko kopā ar katoļu
jauniešu kustībām. Pasākuma mērķis ir ļaut jauniešiem
iepazīt dažādus aicinājumus un harizmas Baznīcā, kā arī
dziļāk pārdomāt savas vērtības. Ekspedīcijas sākums: 10:00
Mangaļu stacijā (tur var nokļūt ar 2. un 24. autobusu). 14:00
Svētā Mise Kristus Karaļa baznīcā - celebrē arhibīskaps Z.
Stankevičs. Pēc tam - slavēšana un sadraudzība baznīcas
dārzā, noslēgumā - filmas "All or nothing" pirmizrāde.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv

Magdalēnas vēstis

2018. gada 15. aprīlī Nr. 15 (329)

Dievam viss ir iespējams!

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, 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)
Piektdien, 20.aprīlī, plkst. 12.30 Vingrošana māmiņām un
mazuļiem, iepriekš pierakstoties, pa tālr. 29247313.
Mūsu draudzē 29. 04. plkst. 12. 00 Svētā Mise Ģimenēm!
Mīļi aicinātas visas ģimenes ar bērniem, pēc
dievkalpojuma sadraudzības laiks Māras zālē!
20.-22. aprīlī nedēļas nogales rekolekcijas Sarkaņos. Vieta:
Dzīvības Mātes institūta rekolekciju māja Sarkaņos.
Organizē m. Brigita. Tālr. 29387125.
PĀVESTS FRANCISKS: Nepietiek tikai zināt, ka Dievs
eksistē, vajag pieskarties ar rokām, ieraudzīt, ka Viņš ir
augšāmcēlies. Ieiet Jēzus brūcēs nozīmē kontemplēt
bezgalīgo mīlestību, kas izplūst no Viņa sirds, kā arī
apzināties, ka Viņa sirds pukst priekš manis, priekš tevis,
priekš katra no mums. Tikai tādā veidā spēsim atklāt
ticības būtību un, tāpat kā mācekļi, atrast mieru un
prieku, kas ir lielāks par jebkurām šaubām! Dieva
Žēlsirdība nav tikai viena no Dieva īpašībām, tā ir Viņa
sirds puksti. Ja vēlamies pieredzēt Dieva mīlestību, mums
ir jāļauj sev piedot.

