Magdalēnas vēstis

2019. gada 14. aprīlī Nr. 21 (381)

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

Dievam viss ir iespējams!
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Gandarīšanas sakramentu
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 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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Dārgā draudze!
Šodien, māte Baznīca piemin
Kristus triumfālo ienākšanu
Jeruzalemē. Jēzus ienāk pilsētā kopā ar saviem mācekļiem,
gaviļu un skaļu saucienu pavadīts. Varam iztēloties, ka šajā
daudzbalsīgajā korī skan gan
piedošanu saņēmušā dēla un
izdziedinātā lepras slimnieka
balss, gan muitnieka un ļauno
garu apsēsta cilvēka balss. Tajā skan no pažobelēm izvilkto
cilvēku sauciens. Spēcīgi skan
to vīriešu un sieviešu sauciens, kuri bija pieredzējuši
Jēzus žēlsirdīgo mīlestību.
Skaļi gavilē daudzi no garīgā
posta atbrīvoti cilvēki, saucot:
«Slavēts, kas nāk Kunga vārdā!»
Kā var nesveicināt To, kurš viņiem ir atgriezis cilvēka cieņu? Tā ir daudzu grēcinieku
pateicība par saņemto piedošanu, par paļāvības un cerības
atgūšanu.

Tomēr, ļaužu gaviles un prieks
radīja neapmierinātību un ieļaunojumu to cilvēku sirdīs,
kuri sevi uzskatīja par taisnīgiem.
Prieks kļuva neciešams tiem,
kuri bija aizmirsuši par saņemtajām žēlastībām, par viņiem dāvātajām iespējām.
Cik grūti ir saprast prieka un
Dieva žēlsirdības svētku nozīmi tiem, kuri cenšas sevi attaisnot un dzīvē labi iekārtoties. Cik grūti ir dalīties priekā
tiem, kuri paļaujas tikai uz saviem spēkiem un uzskata sevi
pārāku pār citiem, saka pāvests Francisks.
Lai Jaunava Marija palīdz visiem dziļi izdzīvot Lielo nedēļu, saglabāt iekšējo klusumu,
skatīties ar sirdi, stiprināt ticību un mīlestību, lai spētu sekot Jēzum ciešanu ceļā, kas
ved uz Augšāmcelšanās prieku un gaismu!
Pāvests Francisks
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Draudzes informācija
Šodien, Pūpolu jeb Palmu svētdienā, Latvijas Dievnamos tiek
vākti ziedojumi Latvijas Starpdiecēžu augstākā
Garīgā semināra uzturēšanai. Paldies par atsaucību!
Šodien, 14. aprīlī Magdalēnas agapes tikšanās (Liepas zālē)!
Šodien, 14. aprīlī plkst. 13. 30 Sv. Ģimenes Mājā
KATEHĒZES LEKCIJAS pieaugušajiem! Visi mīļi aicināti!
15. aprīlī, plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars ! Visi mīļi aicināti!
17. aprīlī, trešdien, plkst. 18. 20 Rūgtās sāpes lūgšana!

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
Lieldienu nedēļas dievkalpojumi mūsu draudzē

Trešdien, 17. aprīlī, plkst. 20.00 Sv. M. Magdalēnas baznīcā
TENEBRÆ jeb Kristus Ciešanu pirmais dievkalpojums!
18. 04. Hrizmas svētīšanas
sv. Mise—Sv. Jēkaba katedrālē plkst. 9. 00
18. 04. Kunga Pēdējo Vakariņu piemiņas dievkalpojums
sv. M. Magdalenas draudzē plkst. 19. 00,
angļu val. (Māras zālē) plkst. 18. 00
19. 04. Ekumēniskais Krustaceļš pa Vecrīgu (sākums pie sv. Jēkaba katedrāles) plkst. 12. 00
19. 04. Rūgtās sāpes lūgšana plkst. 9. 00
19. 04. Kunga Ciešanu dievkalpojums sv. M. Magdalēnas draudzē plkst. 15. 00, angļu val. (Māras zālē) plkst. 15. 00,
plkst. 18. 00 Stabat Mater, garīgās mūzikas koncerts,

20. 04. Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija
plkst. 18. 00 un 22. 00 (Kristības / Pirmā sv. Komūnija).

Angļu val. (Māras zālē) plkst. 20. 00.
21. 04. Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojumi, plkst. 08. 00
/procesija/, 10. 00, 12. 00 (angļu val.) un 18. 00.
22. 04. Lieldienu oktāva Sv. Mises plkst. 08. 00, 10. 00, un 18. 00,
19. 30 garīgās mūzikas koncerts Atdzimšana!
Priestera A. Kravaļa ordinācijas dievkalpojums par bīskapu
notiks 04. 05. plkst. 16. 00 Doma baznīcā! Visi mīļi aicināti!
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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
Otrdien, 16. aprīlī plkst. 13.00 Senioru klubiņā dokumentālā
filma/reportāža no svētceļojuma ‘’100 dienās no Aglonas līdz
Aglonai’’. Tikšanās ar filmas autoru Valdemāru Helmani.
Trešdien, 17.aprīlī 11.30 –13.00 - Skaistumkopšanas diena.
Nodarbības vadītāja kosmetoloģe Gunita Galviņa.
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., 13. un 15.maijā "Svētās Ģimenes Mājā" un
Latvijas Onkoloģijas centrā. Info : gimenesmaja@gmail.com,
Projekta vad. 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.
Caritas Latvija īsteno projektu "Proti un Dari", kas tapis sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības Departamentu. Šajā projektā aicinām jauniešus vecumā no 15-29 gadiem, kuri kaut
kādu iemeslu dēļ ir pametuši mācības vai studijas, kā arī nestrādā un neapgūst arodu. Palīdzēsim šiem jauniešiem!

