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Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 29. novembrī Nr. 01 (213)

Dārgā draudze, šodien mēs iesākam
jaunu Baznīcas liturģisko gadu!
Svētīgu Jauno gadu!
Vārds "advents" ir cēlies no latīņu valodas vārda "adventus", kas nozīmē
"atnākšana".
Senajiem romiešiem šis vārds apzīmēja oficiālu ķeizara ierašanos.
Kristieši tajā savukārt sagatavojas
Kristus otrreizējai atnākšanai laiku
beigās un Kristus piedzimšanas svētku atcerei.
Pirmās ziņas par to, ka Advents ir atzīmēts kā sagatavošanās posms pirms
Kristus dzimšanas svētkiem, nāk no 4.
gadsimta. Romas baznīcās šī tradīcija
ir pazīstama kopš 6. gadsimta.
Adventa laiks ir atgriešanās laiks. Atgriezties nozīmē novērsties no sevis
un no pasaules, lai pievērstos Dievam,
izvēlētos Dievu kā vienīgo un visaugstāko labumu.
Šī izvēle pieprasa radikālu pārmaiņu
mūsu domāšanas un dzīves veidā.
Adventa laiks ir pacietīgas gaidīšanas
laiks, visa mūsu dzīve ir advents, tas
nozīmē gatavoties un ilgoties pēc tā
laika, kuru ievadīs Cilvēka Dēla otrreizējā atnākšana.
Baznīca cilvēkus aicina Adventa laiku
pavadīt, vairāk laika veltot lūgšanai,
atturībai, grēksūdzei un žēlsirdības

darbu veikšanai. Šajās četrās nedēļās
ticīgie ir aicināti atturēties no skaļiem
izklaides pasākumiem, meklējot klusumu, kurā var labāk saklausīt Dieva
balsi sirdsapziņā.
Tāpēc tiecies patikt Kungam!
Bez mitas gaidi Viņu savā sirdī, meklē
Viņu ar savām domām, uzmundrini
savu gribu, lai Tu aizvien pēc Viņa
tiektos! Un Tu piedzīvosi to, kā
Kungs nāks pie Tevis un Tevī iemājos.
Adventa liturģija apbrīnojamā veidā
harmonizē trīs Dieva mistiskās realitātes: Viņš ir Dievs, kurš ir nācis,
Dievs, kurš nāks,
bet visbeidzot – Dievs, kurš nāk ik
dienas.
Glābējs piedzima miesā. Viņa godība
pilnībā atklāsies laiku beigās. Bet ik
dienas Kungs mums lūdz, lai mēs Viņam ļaujam piedzimt un augt mūsos.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:
Šodien, iesākot Adventa laiku
tiks svētīti Adventa vainagi un sveces!
Šodien, 29. novembrī, ALFAS kursa nodarbība plkst. 15. 00.
Tēma: Kā es varu pretoties ļaunumam? (pr. Andris) Aicināti visi!
29. 11. plkst. 14. 00 Katehēze pieaugušajiem - Laulības sakraments!
Kristus Karaļa svētkos tika vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. Mūs draudzes kopējais ziedojums 1545 eiro.
Sirsnīgs paldies par semināristu, nākošo priesteru, pasniedzēju un garīgo vadītāju atbalstu!
6. decembrī plkst. 18. 00 Svētā Mise, kuras laikā varēsim pagodināt
svētā pāvesta Jāņa Pāvila II relikvijas. Īpaša pateicība Pro Sanctitate
māsām! Lūgšanas nodoms—aicinājumi uz garīgo kārtu!
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
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
Šogad Marijas Magdalēnas draudzē Adventa laikā turpināsies
skaistā tradīcija uzņemt draudzes cilvēku mājās Bērniņu Jēzu. Jēzus figūru priesteris ar īpašu svētību nodod pēc vakara Svētās Mises un Bērniņš Jēzus jānogādā atpakaļ baznīcā pirms nākamās dienas vakara Svētās Mises. Skaisti, ja varam iekārtot mājās Bērniņam vietu - ar Adventa
vainagu, svecīti, svētbildi utm., varam aicināt ciemiņus, būt kopā sadraudzībā un lūgšanā, vai vienkārši atvēlēt laiku lūgšanai un būt ciešākā sadraudzībā ar Kungu, kuru tik ļoti gaidām. Lai izvēlētos apmeklēšanas dienu lūdzu kontaktēt Antru Fominu 29366124, ģimeņu saraksts
atrodas pie draudzes dežurantēm!
Latviešu valodā iznākušas pāvesta Franciska rīta homīlijas. 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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5. decembrī mūsu draudzē Tautas Rožukroņa tikšanās! Sv. Mise
plkst. 12. 00, tad Rožukronis, pēc tam sadraudzības agape!
Aicināti visi!
5. decembrī Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā un Okupācijas muzejā
notiks latviešu priestera Kazimira Ruča simtgades diena
- Pl. 12. 00 Svētā Mise Marijas Magdalēnas baznīcā;
- Pl. 14. 00 prelātam Kazimiram Ručam veltīta konference Okupācijas
muzejā;
- Pl. 17. 00 jubilejai veltīts koncerts mūsu draudzē!!! Visi mīļi aicināti!
“Vēsturi nevar grozīt. Ja kokam ir dziļas un stipras saknes,
to nevar apgāzt vētra un negaiss. Ja tautai ir dziļa un stipra vēsture,
to nevar iznīcināt.” /Kazimirs Ručs/
Kazimirs Ručs (1915.4.12. Varkavas pagasts - 2007.2.04. Briselē /
Beļģija/), katoļu garīdznieks (ordinēts 1942.gadā 7.jūnijā; prelāts /1982/; Latviešu leģiona kapelāns /1944-1945/),zinātnieks
(kanonisko tiesību doktors - Dr.I.C./), preses darbinieks (katoļu žurnāla „Gaismas” redaktors /1968-1995/), sabiedriskais darbinieks.
Daugavas Vanagu Goda biedrs kopš 1980.gada.1984.gadā saņēmis Bīskapa Jāzepa Rancāna Fonda laureāta Goda balvu. PBLA Tautas balvas laureāts (1991), apbalvots ar LR Atzinības Krustu (2005).
Adventa vainags un sveces ir izteiksmīgi gaidīšanas laika simboli. Svece ir Kristus - pasaules
Gaismas - simbols. Adventa vainagā ievietoto
četru sveču pakāpeniska aizdedzināšana simbolizē Kristus dzimšanas tuvošanos, bet vainaga
zaļie zari ir dzīvības uzvaras pār nāvi simbols.
Pats vainags ir arī mūžības simbols.
Mūsu draudzē Rorātes Mises (dievkalpojums Vissv. Jaunavas
Marijas godam) notiks sestdienās plkst. 7. 30!
Svētdien, 6. decembrī, Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā notiks labdarības koncerts “Mīlestības pieskāriens”. Koncerta laikā līdzekļi tiks
vākti Sāpju Dievmātes baznīcas ēku kompleksa restaurācijas un remonta darbiem.
Dievmātes Bezvainīgās ieņemšanas svētkos 2015. gada 8. decembrī ar Svēto durvju atvēršanas ceremoniju Svētā Pētera bazilikā sāksies
pāvests Franciska izsludinātais Dieva žēlsirdības gads. Ārkārtas Jubilejas gads noslēgsies 2016. gada Kristus Karaļa svētkos.
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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

