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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/
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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Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Gavēņa laika otro nedēļu sauc
par Kunga Pārveidošanās
svētdienu. Ja pirmajā nedēļā
mēs sekojam Jēzum tuksnesī,
tad tagad vēlamies būt par
izvēlētajiem mācekļiem,
privileģētajiem K unga
apskaidrošanās notikuma
lieciniekiem.
Jēzus ņēma līdzi trīs
mācekļus: Pēteri, Jēkabu un
Jāni, un aizveda viņus vienus
savrup augstā kalnā. Un tur,
uz īsu brīdi, parādīja viņiem
savu godību, Dieva Dēla
godību. Mācekļi ieraudzīja
Jēzu tādu, kāds Viņš būs pēc
ciešanām, godības pilnu. Šādā
veidā Jēzus viņus sagatavo
smagajam pārbaudījumam.
Pār veidošanās notikums
palīdz mācekļiem, un arī
mums, izdzīvot Jēzus ciešanas
pozitīvā veidā, neļaujoties
mazdūšībai. Pārveidošanās
palīdz mums saprast, ka

Kristus ciešanas ir mīlestības
vislielākā dāvana. Lai saprastu
Krusta noslēpumu, mums ir
jāapzinās, ka Jēzus, kas cieš,
nav tikai cilvēks, bet arī Dieva
Dēls, kas mūs ir atpestījis ar
savu mīlestību. Ja pirms
ciešanām mācekļi nebūtu
redzējuši pārveidošanos un
nebūtu dzirdējuši
Dieva
apstiprinājumu: "Tas ir mans
mīļotais Dēls", tad viņiem
būtu grūti saprast Jēzus
augšāmcelšanās noslēpumu.
Mēs esam aicināti sekot
Jēzum ar paļāvību un cerību
ļaujoties
Kunga
pārveidojošajam spēkam! Pr.
Andris K.
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Draudzes informācija
Šodien, 17. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 katehēzes lekcija
Viesmīlības izaicinājums! Lektors Ž. Bastēns.
Tikšanās vieta—Māras zāle! Visi mīļi aicināti!
Šodien, 17. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 un misionāra
Žozefa lekcijas Magdalēnas agapes tikšanās (Liepas zāle).
Visi mīļi aicināti!
Šodien, 17. martā plkst. 13. 30 Sv. Ģimenes Mājā
KATEHĒZES LEKCIJAS pieaugušajiem! Visi mīļi aicināti!
SVĒTDIENĀS pēc ANGĻU valodā sv. Mises
plkst. 14. 00 KRUSTACEĻŠ ANGĻU VALODĀ!
18. martā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars mūsu
draudzē! Visi mīļi aicināti!
19. martā sv. Jāzepa svētku diena! Sv. Mises mūsu
draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00!
20. martā, trešdien, plkst. 18. 20 Rūgtās sāpes lūgšana
mūsu draudzē!
22. martā plkst. 18. 00 Krusta ceļš mūsu draudzē!
23. martā plkst. 17. 00 jauniešu Alfas noslēgums. Lekcija
‘Kāpēc man vajadzīga baznīca?’ Aicināti pusaudži un jaunieši!
Šogad no 22. līdz 24.martam Sv. Jāzepa klosterī (Drustu
iela 36A – 1, Mārupe) notiks kustības “Kalnā” PĀRDOMU
BRĪVDIENAS, kurās aicināts piedalīties ikviens, kas Gavēņa
laikā īpašā veidā vēlas gūt impulsu turpmākajai garīgajai
izaugsmei.
31. martā, svētdien, plkst. 12. 00 sv. Mise ģimenēm un bērniem!
Pēc sv. Mises sadraudzības laiks!
23. martā plkst. 9.00 draudzes brokastis (ar priesteriem)
un sv. M. Magdalēnas DRAUDZES TALKA! (līdz 13. 00).
Apstājies uz brīdi, lai pārtrauktu drudžaino skriešanu, kas
sirdi piepilda ar rūgtumu, ka neko nevaram sasniegt.
Apstājies uz brīdi, lai atmestu iedomu, ka ir jādzīvo paātrinātā
ritmā, kas rada apjukumu, un beigās redzam, ka tiek izniekots
laiks: laiks ģimenei, laiks draudzībai, nesavtīgas kalpošanas laiks...
Dieva laiks.
/Pāvests Francisks/
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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!
Pirmdien, 18.martā 17.30-19.30 - ‘’Sarunu vakars sērojošiem’’.
Lūgums savu dalību pieteikt iepriekš pa tālr. 29332250 (Vita).
Otrdien, 12. martā plkst. 13.00 Senioru klubiņā Gavēņa laika
sarunas. Tikšanās ar garīdznieku.
Trešdien, 20.martā 11.30 –13.00 - Skaistumkopšanas diena.
Tikšanās tēma : Roku un kāju kopšana.
Ceturtdien 21.martā 17.30-19.00 – Tikšanās ar mākslinieci
dizaineri Tatjanu Nežberti ‘’Manas identitātes izpausmes
radošumā’’. Sarunas pie tējas tases.
Aicinām kļūt par brīvprātīgo gidu Klostera ielas kompleksā!
Pirmā apmācību nodarbība notiks 21.martā 12.00 -14.00.
Lūgums savu dalību pieteikt līdz 20. martam pie sociālā
darbinieka, vai sūtot e-pastu: gimenesmaja@gmail.com.
Uzsākam jaunu apmācību semināru ciklu mentoriem
bērnu nama bērniem. Apmācības notiks Svētās Ģimenes Mājā
26., 27., martā un 1.,2. aprīlī no plkst. 18:00 līdz 21:00.
Pieteikšanās līdz 25. martam, aizpildot pieteikumu:
https://goo.gl/forms/rnEMEX16BLM9H8nU2
Kontaktinfo: 29456275, e-pasts: bbsloskanafonds@gmail.com
Rīgas Augstākais reliģiju zinātņu institūts aicina visus
interesentus uz semināru “Garīgās veselības robežjautājumi.
Depresija – slimība vai Dieva pārbaudījums?”
Seminārs notiks 2019. gada 21.martā (18:00-21:00), Katoļu ielā
16 (Vecajā kapelā). Detalizētāka informācija pie ziņojumu
dēļa.

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv

