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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! Šajā piektajā
Lieldienu svētdienā māte Baznīca mums atgādina kristīgās
dzīves aicinājumu, mērķi un
pamatu—Dieva mīlestību!
Kristus mīlestībai ir jāpārveido mūsu sirdis.
Evaņģēlijā svētais Jānis ar apbrīnojamu intuīciju to, kas ir
Dievs, izsaka trīs vārdos:
„Dievs ir mīlestība.” Ja mēs
izpratīsim tikai šos trīs vārdus,
mēs tiksim tālu, ļoti tālu.
Dievs nesūtīja Kristu pasaulē,
lai kādu tiesātu, bet gan tāpēc,
lai ikviens cilvēks zinātu, ka
tiek mīlēts, un varētu atrast
ceļu uz vienotību ar Dievu.
Dievs ir mums līdzās pat visdziļākajā vientulībā. Viņš saka
ikvienam cilvēkam: „Tu esi
dārgs un vērtīgs manās acīs,
un es tevi mīlu.” Dievs tik ļoti
mums uzticas, ka katram no
mums dod savu aicinājumu.
Kāds ir šis aicinājums? Viņš
mūs aicina mīlēt tā, kā pats

mīl mūs. Un nav dziļākas mīlestības kā iet līdz pat sevis
paša atdošanai Dieva un citu
cilvēku labā. Cilvēks, kurš dzīvo no Dieva, izvēlas mīlēt, un
sirds, kas izvēlējusies mīlēt,
spēj izstarot neierobežotu labestību.
Ko nozīmē mīlēt? Mīlēt nozīmē piedot, dzīvot kā izlīgušiem cilvēkiem. Izlīgums aizvien ir dvēseles pavasaris.
Neilgi pirms nāves Kristus apsolīja savējiem mīlestības dāvanu: Viņš sūtīs Svēto Garu,
kurš būs atbalsts un mierinātājs un kurš vienmēr paliks
kopā ar viņiem. Sag. b. AK

Magdalēnas vēstis

2019. gada 19. maijā Nr. 26 (386)

Dievam viss ir iespējams!

Draudzes informācija
Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības un pateicības
laiks ar Magdalēnas Agapi (Liepas zālē)! Visi mīļi aicināti!
20. maijā, plkst. 18. 00 Tezē lūgšanu vakars! Visi mīļi aicināti!
26. maijā plkst. 10. 00 mūsu draudzē Norvēģu koris, pēc sv.
Mises mūsu dievnamā garīgās mūzikas koncerts!
26. maijā plkst. 12. 00 sv. Mise ģimenēm un bērniem!
2. jūnijā plkst. 14. 00 Kapusvētki Baltezera kapos (sv. Mise)!
Svētās Mises nodomi 19.05-25.05.2019
Sv.
19.05

P.
20.05

8:00
10:00

Par draudzes dzīvajiem un mirušajiem

18:00

Par Silvitu, pateicība par 49 nodzīvotiem gadiem

7:30
19:00

O.
21.05

7:30
19:00

T
22.05

7:30
19:00

C.
23.05
Pk.
24.05
S.
25.05

Par Jāni Albergu +

7:30

Trīsvienības pulciņa nodomā +
Par Rutu dzimšanas d. / Par Astrīdu Pabērzu (pateicība)
Par Almu un viņas dzimtas mirušajiem +
Par Ivandu, lūdzot Dieva svētību
Par Viktoriju un dzimtas mirušajiem
Par Zeļģu dzimtas dzīvajiem un mirušajiem
Par Viktorijas dzimtas mirušajiem

19:00

Par Zeļģu dzimtas dzīvajiem un mirušajiem

7.30

Par + Sergeju, Emīliju Zemīti un Maigu

18:00

Par Zeļģu dzimtas dzīvajiem un mirušajiem

18:00

Par Pēteri +

19:00

Par Anatoliju +
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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, 21. maija plkst. 13.00 Senioru klubiņā: Attālās
brīdināšanas sistēma ‘’Dzīvības poga’’ – tikšanās ar pakalpojuma sniedzējiem.
Trešdien, 22. maijā plkst. 11.30 –13.00 - Skaistumkopšanas diena. Nodarbības vadītāja kosmetoloģe Gunita Galviņa.
Trešdien, 22.maijā plkst. 18.30-20.30 Sievišķības pēcpusdiena "Prieks būt sievietei". Izdzīvot prieku ikdienā. Dalīsimies ar iedvesmas stāstiem.
Piektdien, 24.maijā plkst. 12.30 Vingrošana māmiņām un
mazuļiem, iepriekš pierakstoties, pa tālr. 29247313.
Caritas Latvija īsteno projektu "Proti un Dari". 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. www.caritas.lv
Uzsākts jauns projekts, ar mērķi sniegt sociālos pakalpojumu Rīgas pilsētas bērniem ar invaliditāti.
Rakstīt info@caritas.lv vai informācijai: www.caritas.lv
Kustība Kalnā aicina uz Piedzīvojumu ekspedīciju un kopā ar atraktīvo gidu Lauri Magazeini izzināt OGRI un
OGRES ZILOS KALNUS! Startējam sestdien, 25. maijā
pl. 12.00 no Ogres dzelzceļa stacijas, atgriežamies, pirms
pl. 18-iem! www.kalna.lv
www.magdalenasdraudze.lv www.magdalenasbaznica.lv

