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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 Šenberga 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 24. martā Nr. 18 (378)

Dārgā draudze,
šajā Gavēņa laika trešajā svētdienā, Dieva Vārda liturģija
mūs aicina pārdomāt par Mozus tikšanos ar degošo ērkšķu
krūmu.
Mozus ganīja sava sievastēva,
Midiāna priestera, avis.
Viņš aizdzina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Tur Kunga eņģelis
viņam parādījās uguns liesmās. Dievs pievelk Mozu ar
degošā krūma zīmi, kurš deg,
bet nesadeg. Šīs zīmes izvēle
nav nejauša, bet ietver sevī
svarīgu ziņu: „Lūk, es esmu,
esmu šeit kopā ar tevi, jo es
esmu mīlestības degošais
krūms, mīlestība, kura nekad
nesadeg un nebeidzas.”
Tieši tuksnesī sākas Mozus
dialogs ar Dievu, kurš uztic
viņam atbrīvot savu tautu no
Ēģiptes
verdzības.
Dievā notiek mīlestības apmaiņa.

Mēs, kristieši, visi esam aicināti liecināt un sludināt, ka
Dievs ir mīlestība. Katru svētdienu piedalāmies Svētajā Misē. Euharistija ir kā „degošs
ērkšķu krūms”, kurā pazemīgi
mājo Vissvētā Trīsvienība, kas
dāvā sevi cilvēkiem.
Dievs ir tagadnes Dievs:
Viņš nejautā, kas tu esi bijis,
bet kas tu esi tieši tagad.
Dievs ir žēlsirdīga mīlestība.
Viņš ir ne vien mīlestība, kas
dod, bet arī mīlestība, kas piedod. Viņš ir ne vien Radītājs,
kas noliecas pār nebūtības ievainojumu, lai no tā izceltu savu radību, bet arī Tēvs, kas
noliecas pār grēka ievainojumu, lai no tā izceltu savu bērnu.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 24. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 katehēzes lekcija.
Šodien, 24. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas
agapes tikšanās (Liepas zāle). Visi mīļi aicināti!
Šodien, 24. 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!
25. martā plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars mūsu draudzē! Visi mīļi aicināti!

25. martā Kunga pasludināšanas svētku diena!
Sv. Mises mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00!
27. martā, trešdien, plkst. 18. 20 Rūgtās sāpes lūgšana mūsu
draudzē!

29. martā plkst. 18. 00 Krusta ceļš mūsu draudzē!
29. un 30 martā "Dzīvības Straumes" rīko Lielā gavēņa
rekolekcijas. Tās notiks Rīgas Svētās Terēzes no Bērna Jēzus
draudzes mājā, O. Vācieša ielā 6.
Pasākumu vadīs tēvs Saimons Gudime un Aivons Rodrigess.
Lai iegūtu papildu informāciju, zvaniet uz tālruni: 29455267
(Ilzei) vai rakstiet: lwlatvia@gmail.com

31. martā, svētdien, plkst. 12. 00 sv. Mise ģimenēm un
bērniem! Pēc sv. Mises sadraudzības laiks!
Paldies visiem, kuri bija iesaistījušies sv. M. Magdalēnas
DRAUDZES TALKĀ!

www.magdalenasdraudze.lv
ww.magdalenasbaznica.lv
Lai darītu mūsu dvēseles atkal tīras, Kungs deva zāles —
četrdesmit dienu sagatavošanos, kuras laikā iepriekš pieļautās
kļūdas var tikt atpirktas caur labiem darbiem un svētu gavēšanu. Tāpēc ievērosim apustuļa pavēli: "Attīrīsim sevi no katra
traipa miesā un garā!" (2 Kor 7, 1)
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.
Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Ingūna Barinova; tālr. 20000466.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Pirmdien, 25.martā plkst. 11.00 -13.00 Dienas centra sakopšanas talka (pēc talkas – sadraudzība pie tējas).
Pirmdien, 25. martā plkst. 13.30 brīvprātīgo Klostera ielas
kompleksa gidu apmācības. Vada teoloģe un gide Anastasija
Evija Kariņa. Tēma - Cisterciešu klosteri. Aicināts pievienoties ikviens interesents!
Otrdien, 26. martā plkst. 13.00 Senioru klubiņa ietvaros ekskursija ‘’Maskavas forštate – piecu reliģiju
centrs’’ (ekskursiju vada Sandra Prikule).
Pulcēšanās pie Zinātņu akadēmijas (dalība 1 Eur). Lūgums
savu dalību reģistrēt pie sociālā darbinieka!
Trešdienās, plkst. 15.00 Žēlsirdības kronītis ar Noru Skaru.
Ceturtdien, 28.martā plkst. 18.00 onkoloģijas pacientu atbalsta brīvprātīgo kustības ikmēneša tikšanās.
Piektdien, 29. martā plkst. 12.30 vingrošana māmiņām un
mazuļiem, iepriekš pierakstoties, pa tālr. 29247313.
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.
Kontaktinformācija: +371 29456275, e-pasts:
bbsloskanafonds@gmail.com

www.svgimenesmaja.lv
Mans Dievs, lai tiek apbrīnots un slavēts Tavas žēlsirdības lielums! Gavēnis ir laiks, kad mums jāatgriežas savā sirdī, tas aicina uz īpašu sirds un prāta tuvību ar Dievu.
Tieši šajā iekšējās tuvības mirklī īstenojas galvenais
Gavēņa uzdevums — atgriešanās.

