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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 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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Dārgā draudze, šonedēļ
desmitajā maijā svinēsim
K unga debeskāpšanas
svētkus!
Kristus atgriešanās pie Tēva
vienlaikus izraisa skumjas, jo
tās dēļ Viņš vairs nebūs
klātesošs, taču arī iepriecina,
jo savā ziņā nozīmē Viņa
klātbūtni. No mācības par
Kristus augšāmcelšanos un
uzkāpšanu Debesīs izriet šie
kristīgie paradoksi, kas bieži
minēti Rakstos: mēs izjūtam

skumjas, taču nemitējamies
priecāties kā tādi, kuriem nav
nekā un tomēr ir viss (sal. 2

Kor 6, 10).
Tāds patiesībā ir mūsu
pašreizējais stāvoklis: mēs
esam pazaudējuši Kristu un
vienlaikus esam Viņu atraduši;
mēs Viņu neredzam un tomēr
saskatām. Mēs apskaujam
Viņa kājas (sal. Mt 28, 9), bet
Viņš mums saka: “Neaizturiet
mani!” (Jņ 20, 17).

Viņš nebija attālinājies no
debesīm, kad no tām nokāpa,
lai nāktu pie mums; tāpat Viņš
nav tālu no mums tagad,
debesīs atgriezies.
Četrdesmit dienas pēc
augšāmcelšanās, Kungs Jēzu,
Tu biji mācekļu vidū, lai viņi
k ļ ū t u Tav i u n Tava s
augšāmcelšanās liecinieki
pasaulei.
Atklājies arī mums, saviem
draugiem, lai mūsu ticība
atgūst degsmi. Lai sirdis
atmostas paļāvībā uz Tevi!
Tu esi mūsu Dievs, varens un
žēlsirdīgs! Svētīgus svētkus!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija

Šodien, 6. maijā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape !
Mīļi aicināti visi! Tikšanās vieta—Liepas zāle!
Katru pirmdienu plkst. 18. 00 mūsu draudzes dievnamā Tezē
lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
10. maijā, ceturtdienā, Kunga debeskāpšanas svētki! Mūsu
dievnamā dievkalpojumi būs plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00. Šajā dienā
tiek vākti ziedojumi Svētās Zemes svētvietu uzturēšanai un
atbalstam!
13. maijā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 bērnu koncerts DZIEDU
DIEVMĀTEI UN SAVAI MĀMIŅAI! Piedalās: Rīgas Doma kora
skolas audzēkņi un mūsu draudzes bērni! Pēc koncerta
sadraudzības un pateicības laiks!
Šodien, 06. 05. sv. Mises laikā plkst. 10. 00 kopā ar mums
būs Monsinjors Marko Frizina. Komponists, priesteris,
diriģents un Sakrālās mākslas un kultūras diecēzes komisijas prezidents, Pontifikālās Jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomes konsultants un Sv. Cecīlijas bazilikas
Trasteverē rektors. Viņš ir docētājs Pontifikālajā Svētā
Krusta universitātē un Pontifikālajā Sakrālās mūzikas institūtā.
Viņš ir daudzu liturģisko dziesmu autors, kuras iemīļotas
kā Itālijā, tā arī aiz tās robežām. 1984. gadā nodibinājis un
arī pašlaik turpina diriģēt Romas diecēzes kori, kas dzied
liturģiju vissvarīgākajās diecēzes svinībās, kuras celebrē
pāvests. Makro Fizina ir komponējis mūziku daudzām
vēsturiska un reliģiska sižeta filmām, kā arī sarakstījis
vairāk nekā 30 oratorijas, ko iedvesmoja Bībeles personāži
vai svēto dzīves paraugs.Jau vairākus gadus monsinjors
Marko Frisina dalās ar savu mūziķa un akadēmiķa pieredzi
un zināšanām Itālijā un citās valstīs.
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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!
Jaunums! Pirmdienās, plkst 16.00 Uzsākas Ārstnieciskās
vingrošanas otrā grupa. Vada Rudīte.
Otrdien, 09.05. plkst. 13.00 Senioru klubiņā Lekcija
‘Fizisko aktivitāšu nozīme, veselīgs uzturs, atkarību
izraisošo vielu profilakse’’. Lektore - Karīna Kurtiša,
diplomēta medicīnas māsa, veselības zinātņu maģistre.
Aicinām uz apmācību semināriem! Kļūsti par brīvprātīgo
MENTORU bērnu nama bērniem!!! Labākais ko varu
paveikt savā dzīvē ir dot mīlestību, - īpaši tiem kam tā
visvairāk ir vajadzīga…
Apmācības notiks Svētās Ģimenes Mājā, Klostera ielā 5,
2018. gada 22., 23., 28., 29. maijā plkst. 18:00.
Semināru programmā:
1) Kas ir mentors? Mīti un stereotipi par bāreņiem;
2) Bāreņu socializēšanās specifika;
3) Bērnu attīstības etapi, lomu spēles, vingrinājumi;
4) Komunikācijas efektīva tehnika, grūta uzvedība,
refleksijas. Pieteikšanās līdz 20. maijam, aizpildot
pieteikumu elektroniski: bbsloskanafonds@gmail.com
Kontaktinformācija: +371 29456275 (Ramona) Projektu
īsteno nodibinājums „B. Sloskāna fonds” sadarbībā ar
biedrību “Svētās Ģimenes Māja” un Rīgas domes
Labklājības departamenta finansiālu atbalstu.

