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Dievam viss ir iespējams!

Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas

Gandarīšanas sakramentu

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 !
Katra mēneša 13. datumā plkst. 12.00
(izņemot svētdien) Sv. Mise par godu
Fatimas Dievmātei.

var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
Grēksūdze 13. 00-14. 00 (angļu val.) un
sestdien 18. 00-19. 00 (angļu val.)
Katehēze pieaugušajiem svētdienās
plkst. 13. 30 SĢM.
Katru svētdienu pēc sv. Mises plkst.
10. 00 Magdalēnas agape Liepas zālē!

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Priesteris: Karols Buzievičs, tālr.: 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl
Priesteris : Saimons Gudime, tālr. : 28964598 saimongudime78@gmail.com
Diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076
e-pasts: diakons.dainis@gmail.com

 Draudzes koris
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece). Kora vadītāja
Ilze Grēvele t. 22040966, bērnu ansambļa vadītāja Agnese Baltmane t.
28725248, ērģelnieces Ilze Fomina t. 25727001, Sarmīte Šēnberga t. 29969446
 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. Pieteikties pie katehētes Ilzes Terēzes Gulbes tālr. 29447445
Katehēze pieaugušajiem—svētdienās Sv. Ģimenes Mājā plkst. 13. 30!
"Kalnā"
“Kalnā” ir kustība jauniešiem-personībām 25+. Reizi mēnesī tiek rīkoti ekumēniski, intelektuāli, sadraudzību veicinoši pasākumi. Vairāk informācijas
www.kalna.lv un Facebook kontā https://www.facebook.com/
kalnaaa/ kustiba.kalna@gmail.com
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 2019. gada 3. martā Nr. 9 (375)

Dārgā draudze,
ar Pelnu trešdienu iesāksim
lielā Gavēņa liturģisko laiku.
Gavēnis ir pamudinājums atgriezties un pieņemt Kristus
mīlestību.
Atgriezties nozīmē iet pret
straumi. Šī straume ir virspusējs dzīves veids, kam reizēm
padodamies un tādējādi kļūstam par ļaunuma, egoisma un
mērenības vergiem.
Savukārt atgriešanās ir cieši
saistīta ar ticības izvēli, kas
ieved mūs dziļākā komūnijā ar
Kristu
Raugoties no kristīgā viedokļa, katru savas dzīves dienu un ikvienu mirkli varam
uzskatīt par pestīšanai labvēlīgu laiku, tomēr gavēnis tam ir
īpašs. Tas mūs sagatavo Kunga Augšāmcelšanās svētku
svinēšanai. Svētie Raksti aicina atgriezties. Apustulis Pāvils
atgādina, lai mēs „nesaņemtu
Dieva žēlastību veltīgi” (2 Kor

6, 1). Atgriešanos vajadzētu
uztvert ne tikai kā zināmas
kārtības ievešanu savā dzīvē,
bet kā kaut ko daudz dziļāku.
Atgriešanās izriet no ticības.
Atgriešanās ir nevis tīri cilvēcisko pūliņu pēc pilnības rezultāts, bet atbilde Kristus Labajai Vēstij. Atgriešanās ir ikdienas uzdevums. Īpaši Lielajā gavēnī esam aicināti savu
domāšanu un rīcību aizvien
vairāk saskaņot ar Kristus gribu. Svētīgu gavēni! Pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 3. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00
Magdalēnas agapes tikšanās. Visi mīļi aicināti!
Šodien, 3. martā plkst. 13. 30 Sv. Ģimenes Mājā
KATEHĒZES LEKCIJAS pieaugušajiem! Visi mīļi aicināti!
Šodien, 3. martā no plkst. 16:00 līdz 17:45 Labā Gana katehēze
bērniem. Pieteikties pie katehētes Ilzes Terēzes Gulbes tālr.
29447445
4. martā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars mūsu draudzē!
Visi mīļi aicināti!
6. martā Pelnu trešdiena—Gavēņa laika sākums! Sv.
Mises mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00!
6. martā Pelnu trešdienā sv. Mise ANGĻU val. plkst. 19. 00
MĀRAS ZĀLĒ!
SVĒTDIENĀS pēc ANGĻU val. sv. Mises plkst. 14. 00
KRUSTACEĻŠ ANGĻU VALODĀ!
6. martā plkst. 20. 00 mūsu draudzē Garīgās mūzikas koncerts
KONCERTS: AGAPE. MĪLESTĪBA Baznīcas Liturģiskā gada Lielajam Gavēnim iesākoties daudzu starptautisko konkursu laureāts Latvijas Universitātes sieviešu koris BALTA, mākslinieciskā vadītāja un diriģente Māra Marnauza un sieviešu
vokālais ansamblis schola cantorum VOX IUBILANTIS, mākslinieciskā vadītāja Laine Tabora.
8. martā plkst. 18. 00 Krustaceļš mūsu draudzē!
Marijas skolas ziemas sesija notiks no 8. līdz 10. martam
Rīgā M. Pils ielā 2 (katedrāles svētdienas skolā). Reģistrācija
plkst. 17. 00, sākums 18. 00. Pieteikties evangelizacijasskola@gmail.com vai zvanīt 26316889 (Lāsma). Dalības maksa 1025 eiro. Mūsu draudzes locekļi var saņemt atbalstu no draudzes prāvesta!
9. martā Atvērto durvju diena Rīgas Starpdiecēžu
augstākajā garīgajā seminārā. Programmā: 10. 00 ierašanās, reģistrācija, ekskursija, 12. 00 sv. Mise (seminārista ietērpšana).

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.www.svgimenesmaja.lv
Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Ingūna Barinova; tālr. 20000466.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Ģimeņu klubiņš! Tikšanās notiek 1x mēnesī. Pieteikties pie
klubiņa vadītājas Dzintras Bušmanes - tālr. 27024699.
Ceturtdien, 14.martā 18:30-20:30 pasākums sievietēm "Es
esmu brīnišķīgi radīta un mana dvēsele to labi zina". Sievietes
cikla noslēpumi. Vada Diāna Feldmane, MFM meiteņu projekta vadītāja.
Ceturtdien 21.martā 17.30-19.00 – Tikšanās ar mākslinieci dizaineri Tatjanu Nežberti ‘’Manas identitātes izpausmes radošumā’’. Sarunas pie tējas tases.
PELNU TREŠDIENA
Ar Pelnu trešdienu iesākam Lielā Gavēņa laiku. Gavēņa sākumā Baznīca
atklāj atgriešanās ceļu.
Tā norāda uz atgriešanās personīgo
un kolektīvo raksturu. Iesākot gavēni,
esam aicināti raudzīties uz Dieva mīlestības visvarenību. Lai atjaunotu un
iemantotu patieso dzīvi, nepieciešams
šķērsot tuksnesi, kas savukārt simbolizē ticības pārbaudījumus.
Pelnu kaisīšana tas ir pazemības žests. Saņemot pelnus, ticīgais atzīst patiesību par sevi. Mēs atzīstam, ka esam trausla
radība, bet tomēr – veidota pēc Dieva attēla un radīta nemirstībai, dzīvei kopā ar Dievu. Mēs esam „puteklis”, bet Dieva
mīlēti un Viņa Gara dzīvināti. Mēs esam apveltīti ar spēju pazīt Dievu un atbildēt Viņa mīlestības aicinājumam. Evaņģēlijs
aicina mūs uz patiesu sirds nožēlu un atgriešanos.

