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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. : 27067700 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 31. martā Nr. 19 (379)

Dārgā draudze,
šajā Gavēņa laika ceturtajā
svētdienā, Dieva Vārda liturģija mūs aicina pārdomāt līdzību par Pazudušo dēlu.
Šo līdzību varētu saukt arī par
Vecākā dēla drāmu vai vēl izteiksmīgāk—Žēlsirdīgā tēva
piedodošo mīlestību!
Līdzībā atklājam, ka tēvs sadala mantojumu starp abiem
dēliem. Tas nozīmēja īpašumu, mantas pārdošanu, lai šāda sadale būtu iespējama. Tāda rīcība Austrumu sabiedrībā
bija neiedomājama. Parasti
mantojums netika sadalīts kamēr pats mantinieks, tēvs bija
dzīvs.
Tradicionāli vecākais dēls saņēma 2/3 un jaunākais 1/3.
Apkārtējiem šāda tēva rīcība ir
ārprātīga un skandaloza, bet
tā izceļ tēva dziļo mīlestību uz
bērniem.
Kāpēc tēvs rīkojas tik ekstrēmi
– ļauj dēlam darīt neprātības,

dod lielu naudu, palaiž nevis
uzstāj palikt vai padzen no
mājām, vai atstāj bez mantojuma? Vai tā ir rakstura vājuma izpausme?
Vienīgais patiesais iemesls ir
tēva mīlestība un cerība, ka
reiz dēls nāks pie prāta un atgriezīsies, atceroties, ko tēvs
tā dēļ bija darījis. Tēvs ir atvērts arī vecākajam dēlam.
Tēvs vēlas abus dēlus – pazudušos un mājās kalpojošo, apveltīt ar Dieva bērnu cieņu!
Pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 31. martā pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Māras zālē
Jāzepa Bastēna katehēze! Mīļi aicināti visi!
Šodien, 31. martā Magdalēnas agapes tikšanās (Liepas zālē)
pēc Jāzepa katehēzes. Visi mīļi aicināti!
Šodien, 31. martā, plkst. 12. 00 sv. Mise ģimenēm un

bērniem! Pēc sv. Mises sadraudzības laiks!
Šodien, 31. 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!
1. aprīlī, plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars mūsu draudzē! Visi
mīļi aicināti!
3. aprīlī, trešdien, plkst. 18. 20 Rūgtās sāpes lūgšana mūsu
draudzē!
5. aprīlī plkst. 18. 00 Krusta ceļš mūsu draudzē!
6. aprīlī Tautas Rožukroņa tikšanās! Sv. Mise plkst. 12. 00
pēc tam Rožukronis un sadraudzības agape!
Tu mani redzi jau iztālēm;
jau tik ilgi Tu mani gaidi manu
ceļu krustcelēs! Tu pats steidzies man pretī. Tu esi vēl vairāk aizkustināts par mani. Tu
nekā nejautā par manu pagātni.
Tu zini. Tu zini, ka Tavam bērnam sāp. Tu zini, cik rūgtu pieredzi man nācies gūt. Tu man
pasniedz jaunas drānas, jaunas
sandales. Tu vienkārši uzklāj
vēl vienu vietu pie sava ģimenes
galda, un Tu saki: ēdīsim, rīkosim svētkus, mans bērns ir atgriezies!

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.
Sociālās darbinieces Inga Lukašinska
un Ingūna Barinova; tālr. 20000466.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!

www.svgimenesmaja.lv
Pirmdien, 1. aprīlī, plkst. 13.30-15.00 Brīvprātīgo gidu apmācības. Vadīs teoloģe Agnese Miķelsone.
Otrdien, 2. aprīlī plkst. 13.00 Senioru klubiņā lekcija ‘’Atkarības – mūsu gadsimta izaicinājums’’. Tikšanās ar dr.
Andreju Ancānu.
Ceturtdien, 4.aprīlī plkst. 11.00 TV torņa skatu laukuma apmeklējums. Pulcēšanās TV torņa vestibilā. Ieejas maksa senioriem Eur 2.00.
Sestdien, 6.aprīlī plkst. 13.00 - pasākums ‘’Teātra studija’’, organizē cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība "MOTUS VITA". Aicinām pievienoties brīvprātīgo kustībai! Jau trešo gadu uz Rīgas Austrumu universitātes slimnīcas (RAKUS) Latvijas Onkoloģijas centru (LOC) pie pacientiem dodas brīvprātīgie no "Svētās Ģimenes Mājas". Šogad plānojam iesaistīties
smagi slimu pacientu atbalstā arī citā slimnīcās.
Apmācību semināri notiks 2., 14. un 15.maijā "Svētās Ģimenes Mājā" un Latvijas Onkoloģijas centrā.
Projekta vadītāja Saiva: 29607792.
Ir atvērts Uzklausīšanas centrs, kas atrodas Rīgā, Pils ielā 5-1
Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas svētdienas skolas telpās.
Pieņemšanas laiki: pirmdienās no pl.18:00 līdz pl.20:00 un otrdienās no pl.16:00 līdz pl.18:00. Pieteikšanās pa telefonu, iepriekš zvanot: 29552102 vai rakstot – info@caritas.lv. Uzklausīšanas centrs paredzēts bezpalīdzības situācijā nonākušajiem.
Tajā tiks atvēlēts tikšanās laiks ar atbalsta personu, kura sarunas laikā iedziļināsies ikviena situācijā.

