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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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Dārgā draudze!
Šodienas evaņģēlijā, tupinot
Lieldienu laiku, Kristus trīs
reizes jautā Pēterim: “Vai tu
mani mīli?”. Saņemot atbildi,
Viņš tam uztic uzdevumu ganīt Viņa ganāmpulku, kā arī
sagatavo savu mācekli krusta
pieņemšanai. Šī saruna ir atmiņu pilna. Jēzus uzrunā Pēteri, sakot: “Sīmani, Jāņa
dēls”.
Pētera atmiņā tiek atsaukta
gan viņa vārda maiņa, gan vājuma brīži un “gaiļa dziedāšana”. Jēzus vēlas, lai arī mēs
atminamies kopā ar Viņu noieto ceļu, saņemtās žēlastības
un sekošanas izaicinājumus.
Jēzus trīs reizes Pēterim jautājumu par to vai viņš Viņu mīl..
Pēteris šādi izlīdzina savu trīskārtīgo noliegumu Jēzus ciešanu laikā. Vēl svarīgāk ir tas,
ka ar šo trīs reizes uzdoto jautājumu Jēzus uzsver to vienīgo, kas nepieciešams, –

Viņš vispirms vēlas mūsu mīlestību.

Kāds svētais ir sacījis:
„Mīlestība ir vienīgā atslēga,
ar kuru var atslēgt Debesu valstības vārtus.”
Mīli mani, gani un gatavojies.
Mīli mani vairāk par citiem.
Mīli mani kā māki, bet, galvenais, mīli. Tā ir pamatstāja, ko
Kungs pieprasa ne tikai ganiem bet mums visiem. Mīli
mani. Pirmais solis dialoga ar
Kungu ceļā ir mīlestība. Un šī
mīlestība tiek dāvāta lūgšanā!
Svētīgu Lieldienu laiku! B.AK
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Draudzes informācija
Sirsnīgi pateicos par līdzdalību, atbalstu, lūgšanām un
praktisku palīdzību ordinācijas dievkalpojuma sagatavošanā
un norisē! Īpaša pateicība draudzes ministrantiem, korim, mūziķiem, SĢM komandai, draudzes dežurantēm, apkopējām,
draudzes priesterim un saimniecības vadītājam Mārim un visiem, kuri ir atbalstījuši un lūgušies par šo notikumu!
Šodien 5. maijā plkst. 11. 00 sv. Jēkaba katedrālē mūsu
apustuliskais nuncijs arhibīskaps Pedro Lopess Kintana svin
pateicības dievkalpojumu noslēdzot kalpošanu Baltijas valstīs.
Visi mīļi aicināti!
6. maijā, plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars!

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
Svētās Mises nodomi 05.04-11.05.2019
Sv. 05.05
8:00 Par Uldi, lūdzot viņam Dieva svētību
Sv. 05.05
10:00 Par draudzes dzīvajiem un mirušajiem
Sv. 05.05
18:00 Par Gabrielu / par Jāzepu, pateicība
P. 06.05
7:30 Pateicība Dievam (Inta un Raimonds)
P. 06.05
19:00 Par mirušo Solvitu
O. 07.07
7:30 Par Gaidu lūdzot Dieva svētību un veselību
O. 07.07
19:00 Par mirušo Edgaru
T 08.05
7:30 Par Raimonda atgriešanos un dziedināšanas
T 08.05
19:00 Par Vitas un Ingas veselību/ Par Andri +
C. 09.05
7:30 Par Tabitu un Dianu un Ligitu (svētība)
C. 09.05
19:00 Par mirušo Māri Runci
Pk. 10.05 7.30 Svētību Tomam un Jānim
Pk. 10.05 18:00 Par Antoņinu +, Dzīvais Rožukronis
S. 11.05
7:30 Par Laganovsku, Ernsonu dzimtu +
S. 11.05
19:00 Par Ronalda, Viktorijas, Marijas, Lūkasa veselību un lūdzot viņiem Dieva svētību
Izdevniecība “Dzīvības straumes”, gatavojoties Vissv. Jaunavas
Marijas mēnesim, ir laidusi klajā jaunu grāmatu – Kalna svētību kopienas māsas Emanuēlas darbu “Rožukronis – ceļojums,
kas pārvērš tavu dzīvi”. Grāmatu var iegādāties grāmatu galdā.
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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, 7. 05. plkst. 13.00 Senioru klubiņā tikšanās ar garīdznieku.
15. 05. plkst. 17.30-18.45 Dejas meditācija. Plkst. 20.00 20.30 Kontemplācija. Vada māsa Diāna.
Caritas Latvija uzsākts jauns projekts, ar mērķi
sniegt sociālos pakalpojumus (sociālās rehabilitācijas,
dienas aprūpes centra un aprūpe mājās pakalpojumus) Rīgas pilsētas bērniem (vecumā līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot)) ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem
ir noteikta invaliditāte.
Aicinām atsaukties ģimenes, kuras aug bērni ar invaliditāti pieteikties projekta aktivitātēm - individuālās
konsultācijas (sociālais darbinieks, psihologs, sociālais
pedagogs, logopēds, ergoterapeits, mūzikas terapeits, aprūpētājs uc. speciālisti), grupu nodarbības bērniem un viņu ģimeņu locekļiem un citiem pakalpojumiem, kuri tiks
uzsākti šā gada maijā. Pieteikties, rakstot uz e-pastu info@caritas.lv Vairāk info www.caritas.lv
Sirsnīgi pateicamies visiem, kuri ņēma dalību Gavēņa laika CARITAS akcijā! Paldies par iesaistīšanos, atbalstu un ziedojumiem žēlsirdības kustības attīstīšanai!
PĀVESTS FRANCISKS no 5. līdz 7. maijam veiks
apustulisko ceļojumu uz Bulgāriju un Ziemeļmaķedoniju!

