Magdalēnas vēstis

2018. gada 22. aprīlī Nr. 16 (330)

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 Buzievičs, 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 22. aprīlī Nr. 16 (330)

Dārgā draudze, šodien Kungs
mums atklāj, ka Viņš ir nācis
uz šīs zemes kā visu tautu
gans.
Labā gana kalpojums ir
mīlestība. Tāpēc arī Jēzus
māca, ka Labais gans atdod
dzīvību par savām avīm. Ir
jāzina, ar ko Labais gans
atšķiras no citiem: Viņš grib
sava ganāmpulka labumu,
kamēr sliktais meklē
izdevīgumu sev. Jēzus saka:
"Labais gans atdod dzīvību
par savām avīm", ar mīlestību
īstenojot savu autoritāti...
Kristus mums ir parādījis
piemēru: Viņš atdeva savu
dzīvību par mums. Arī mums
ir sava dzīvība jāatdod par
brāļiem. (1 Jņ 3, 16).
Uzlūkosim mūsu Ganu,
Kristu: ieraudzīsim Viņa
mīlestību uz cilvēkiem un
maigumu, ar kādu Viņš tos
va d a g a n ī b ā s . K r i s t u s
priecājas par avīm, kas ir Viņa

tuvumā, un meklē tās, kas
nomaldījušās. Ne kalni, ne
meži Viņam nav par šķērsli,
Viņš steidzas pat uz tumšo
ieleju (Ps 23, 4), lai nonāktu
līdz vietai, kur atrodas
pazudusī avs... Kristu redz pat
ellē, Viņš pavēl no tās iziet; tā
Viņš meklē savu avju
mīlestību. Un Kristu mīl tas,
kurš prot sadzirdēt Viņa balsi.
Laimīgs ir tas, kurš izvēlas
Labo Ganu par savu
ceļabiedru! Kaut mēs visi,
Ta v a t a u t a u n Ta v a
ganāmpulka avis, sekotu Tev,
ar Tevi un pie Tevis, jo Tu esi
Ceļš, Patiesība un Dzīvība.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 22. aprīlī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape ! Pie
mums viesosies Caritas darba grupa no Siguldas, kura prezentēs
savu kalpošanu. Mīļi aicināti visi! Tikšanās vieta—Liepas zāle!
Šodien, 22. aprīlī noslēdzošā Alfas nodarbība plkst. 15. 00, tēma :
Kāpēc man vajadzīga baznīca? Pēc tam liecības, sadraudzības un
dalīšanās laiks!
22. aprīlī plkst. 14. 00 Sv. Ģimenes Mājā katehēzes nodarbība.
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē
lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Mūsu draudzē 29. 04. plkst. 12. 00 Svētā Mise ģimenēm!
Dievkalpojumu vadīs pr. Juris Zarāns. Mīļi aicinātas visas
ģimenes ar bērniem, pēc dievkalpojuma sadraudzības laiks
Māras zālē!
3. maijā plkst. 16. 00 mūsu draudzē dzied JVLMA studentu
koris, eksāmens diriģēšanā.
26.–29. aprīlis. 4 dienu ignaciskās rekolekcijas. Ievada
rekolekcijas kurās mācīsimies meditēt, piedzīvot klusumu
un garīgo līdzgaitniecību. Vieta: Rekolekciju māja Jūrmalā,
Dzintaros. Organizē t. Jānis SJ. Tālr.20040721.
Trešdien, 18. aprīlī, mūžībā devusies teoloģijas doktore
Terēze Druka. Bēru dievkalpojums notiks 28. aprīlī plkst.
13. 00 Rīgas Kristus Karaļa baznīcā.
Sv. Marijas no Nacaretes kristīgās dzīves un evaņģelizācijas
skolas sesija 27.-29. 04. Rīgā, Katoļu ielā 14. Dalība 10-25
eiro, bērniem bezmaksas, iespējama bērnu pieskatīšana.
Sākums 27. 04. plkst. 18. 00. Pieteikties
evangelizacijasskola@gmail.com vai pie Lāsmas t.
26316889.
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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, 23.04. plkst. 11.00 - Dienas centra sakopšanas
ikmēneša talka. Pēc talkas sadraudzība pie tējas tases.
Otrdien, 24.04. plkst.13.00 Senioru klubiņā - "Piecas
mīlestības valodas – vērtība, kas mīt tevī pašā". Tikšanās
ar veselības veicināšanas speciālisti Dzintru Bušmani.
Trešdienās, plkst. 12.00 Rožukroņu darināšanas darbnīca
Piektdien, 27.04. plkst. 18.00 Onkoloģijas pacientu
brīvprātīgo kustības ikmēneša tikšanās.
Atbalsta Rīgas domes Labklājības departaments.
Svētās Ģimenes Mājas Sakrālo lietu muzejā Elitas Ābeles
gleznu izstāde.
PĀVESTS FRANCISKS: Evaņģelizāciju, kas ir visu
kristiešu pienākums, jāsāk ne ar teorijām, bet ar
konkrētām situācijām! Evaņģelizācija nav labi izstrādāts
prozelītisma plāns. To nevar veikt, paliekot sēžam savā
dīvānkrēslā. Mums vajadzētu paturēt prātā trīs
attieksmes: celies, tuvojies un sāc! Mums ir jāevaņģelizē
ne tikai ar vārdiem, bet vispirms ar savu dzīves piemēru.
Tā ir vienkārša metode, Jēzus metode, kurš vienmēr gāja,
atradās ceļā, bija līdzās cilvēkiem un sāka ar konkrētām
lietām. Bez tam, pāri visam ir jāatceras, ka mēs varam
evaņģelizēt tikai Svētā Gara spēkā.

