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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 15. novembrī Nr. 43 (211)

Dārgā draudze, tuvojoties Baznīcas
liturģiskā gada izskaņai Dieva Vārds
mūs iepazīstina ar Jēzus otro atnākšanu, atnākšanu godībā, laiku beigās.
Atnākot pirmoreiz, Dievam nebija nekāda spožuma, Viņš bija daudzu
nepazīts un ilgus gadus palika savas
apslēptās dzīves aizsegā. Bieži vien Jēzus saviem mācekļiem pavēlēja nevienam nesacīt, ka Viņš ir Kristus. Viņš
bija nācis kā gans, kas meklē pazudušo avi, un, lai savaldītu nepakļāvīgo
radījumu, Viņam bija jāpaliek apslēptam. Tāpat kā ārsts neatklāj visu, lai
neizbiedētu savu pacientu, arī Glābējs
uzreiz neiepazīstināja ar savu misiju –
Viņš to darīja nemanāmi, soli pa
solim.
Taču tāda nebūs Kunga otrreizējā atnākšana. Viņš nāks ar tādu spožumu,
ka nebūs vajadzības Viņa nākšanu pasludināt, – kā zibens, kas, radies austrumos, atspīd arī rietumos, tāda būs
Cilvēka Dēla atnākšana (Mt 24, 27).
Tas būs tiesas un sprieduma pasludināšanas laiks. Tad Kungs nenāks kā
ārsts, bet gan kā tiesnesis. Pravietis
Daniēls redzēja Viņa troni un upi, kas
vēla savus ūdeņus pie tiesneša kājām,
viņš redzēja arī ratus un troni, ko skāva ugunīgas liesmas (sal. Dan 7, 9-10).
Savukārt karalis un pravietis Dāvids

runā vienīgi par spožumu, gaismas atspīdumu un uguns stariem no visām
pusēm: “Uguns ies Viņam pa priekšu,
un varena vētra plosīsies vis
apkārt.” (Ps 49, 3) Šie salīdzinājumi
kalpo tam, lai mēs apjaustu Dieva varenību un mirdzošo gaismu, kas apņem Viņu un Viņa neaptveramo būtību (sal. sv. J. Hrizostoms)
Kā sirmgalvis gaida rīta ausmu, tā arī
es gaidu apsolīto dienu. Tavas atnākšanas dienu, Kungs. Dienu, kuru
nepazīstu, dienu, par kuru es minu,
kāda tā būs. Es gaidu to dienu, kad
pār visu nolaidīsies mīlestības piepildīts miers. Miers par kļūdām, jo tās
būs piedotas. Miers par grēkiem, jo
par tiem samaksāts. Miers par bailēm,
jo Tava uzvara tās atņēmusi. Miers par
šaubām, jo, lūk, patiesība triumfē!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:
Šodien, 15. novembrī plkst. 15. 00 ALFAS kursa nodarbības!
Sestā nodarbība: Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?
Lekciju vada Žozefs Bastēns (Beļģija). ALFAS kursa nedēļas nogales
tikšanās mūsu draudzē būs no 20. līdz 22. novembrim! Aicināti visi!
Šodien, 15. 11 plkst. 14. 00 Katehēze pieaugušajiem - sagatavošanās Izlīgšanas sakramentam un Pirmajai sv. Komūnijai!
Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiek svētdien bērniem no 3
- 6 gadiem nodarbības 9:00 un 16:30 vada Ieva tālr. 22190288,
un bērniem no 6 – 9 gadiem nodarbības pirms vakara sv. Mises plkst.
16:00-18:00 vada Ilze Terēze Gulbe tālr. 29447445
Mūsu mājas lapa: www.magdalenasdraudze.lv. , magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Novembra mēnesis ir īpašs aizlūguma laiks par mirušajiem. Tāpēc
rīta sv. Mises (darbdienās 7. 30 un svētdien 8. 00) novembrī mūsu draudzē tiks svinētas par mirušajiem, apvienojot aizlūgumus kopējā Svētā
Mises Upurī trīsdesmit dienu garumā!

Draudzes Evaņģelizācijas grupas tikšanās katru piektdienu
plkst.18:00 Klostera ielā 4, zvans Nr.15. Evaņģelizācijas grupai var pievienoties ikviens! Kontaktpersona: Inta Skujiņa tel.: 20009299
Otrdien, 24. novembrī, plkst. 20.30, Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā tiks svinēta Svētā Mise par dzimtas koka dziedināšanu!
Lai tai sagatavotos un pareizi atpazītu problēmu cēloņus dzimtā, iespējams izmantot materiālus no grāmatas „Dieva bērnu pilnvaras” 96. –
115. lpp. To var iegādāties draudzes grāmatu galdā.
Latviešu valodā iznākušas pāvesta Franciska rīta homīlijas. Kopš
savas kalpošanas sākuma pāvests Francisks ik rītu svin Svēto Misi Svētās Martas viesu namā Vatikānā, kuru izvēlējās par savu dzīvesvietu.
Dievkalpojumu laikā viņš saka īsu homīliju nama pastāvīgajiem iedzīvotājiem, darbiniekiem un viesiem. Homīlijas ir skaidri saprotamas,
dažreiz jautras, tām ir dzīva valoda, tās balstītas pāvesta dzīves pieredzē, kā arī saistītas ar mūsu katra ikdienu. Lai iepazīstinātu lasītājus
Latvijā ar pāvesta īsajām uzrunām, izdevniecība “KALA Raksti” ir publicējusi “Pāvesta Franciska rīta homīlijas” latviešu valodā. Grāmata ir
pieejama mūsu draudzes grāmatu galdā!
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ALFAS kursa nedēļas nogales tikšanās mūsu draudzē būs no 20. līdz
22. novembrim! Aicināti visi!
Alfas nedēļas nogales programma
Piektdiena 20.novembrī
18.00 Pulcējamies Māras zālē ar groziņiem/palīdzība Baznīcas darbos
18.40 Vesperes
19.00 Sv.Mise
20.00* Priestera uzruna un mācītāja Krista Kalniņa liecība par svētceļojumu uz Santjago de Kompostela
21. 00 Lūgšanas/Adorācija/ Klusums
Sestdiena 21.novembrī
9. 30 I Lekcija: Kas ir Sv. Gars?
Pārtraukums/kafija, tēja un saldumi
11. 00 II Lekcija: Ko dara Sv. Gars?
Diskusijas mazajās grupās
13. 00 Pusdienas
Iepazīšanās ar dievnamu, Ģimenes māju, organizētas aktivitātes
16. 30 III Lekcija: Kā es varu tapt piepildīts ar Sv. Garu?
Sadraudzības un pateicības laiks Māras zālē
19. 00 Sv. Mise
Svētdiena 22.novembrī
10. 00 Sv. Mise
11. 30 IV Lekcija, darbs grupās, groziņi
Katehēze pieaugušajiem 22.novembrī nenotiks
Kopiena "Chemin Neuf" aicina uz Net for God filmas "Mīlestības
tilts" skatīšanos:
Otrdien 17. novembrī pēc vakara Svētās Mises Marijas Magdalēnas
baznīcā, Svētās Ģimenes mājā (Klostera ielas 5/7) Filmas prezentācija: Šī filma mūs aizved uz Maurīcijas salu Indijas okeānā. Tā ir multikulturāla valsts, pazīstama visā pasaulē kā iecienīts tūristu galamērķis.
Bet šajā paradīzei līdzīgajā vietā arī paveras skats uz aizvien pieaugošu nabadzību un ļoti izteiktu nevienlīdzību iedzīvotāju vidū. Lai stātos
pretī šiem izaicinājumiem, 2012. gadā tika aizsākts projekts “Love
Bridge” (latv. – “Mīlestības tilts”). Piešķirot prioritāti attiecībām,
“Love Bridge” ceļ tiltus starp bagātajiem un nabadzīgajiem, tādējādi
atjaunojot cieņu, dāvājot nākotni un cerību visatstumtākajiem un ilgtermiņā sekmējot solidāras nācijas veidošanos. atbildīgā: Kristīne tel.
29197856 /kopiena "Chemin Neuf"/
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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
(Svētdienās plkst. 14. 00 sv. Mise
angļu val.)
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Gandarīšanas sakramentu
var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
¤ Katra mēneša 13. datumā plkst.
12.00 (izņemot svētdien) Sv. Mise par
godu Fatimas Dievmātei.

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Prāvesta palīgs: pr. Andžejs Keziks, t.22420934, andzejskeziks@gmail.com
Katra pirmā mēneša piektdienā mūsu draudzē ir Tezē lūgšanu vakars
Sākums plkst. 18. 00, pēc sv. Mises Nomoda nakts un sv. Mise plkst. 24. 00!
 Kalpošana draudzē 
 Draudzes koris
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929
 Procesija
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
 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 grupa bērniem no 3 līdz 6 gadiem!
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, draudzes baznīcas 2.stāvā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"Kalnā"
M. Magdalēnas jauniešu ekumēniska, evanģelizējoša, sadraudzību veicinoša, izklaidējoša iniciatīva. Tikšanās ik pēc 3 nedēļām sagatavotā tematiskā vakarā. Kontakti:
e-pasts kalnaa@inbox.lv,
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

