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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 06. decembrī Nr. 02 (214)

Dārgā draudze,
mūsu dievišķais Glābējs ir tuvu!
Šodien iesākam otro Adventa laika
nedēļu.
Kas mums jādara, lai sagatavotos
Viņa atnākšanai?
Svētais Jānis Kristītājs māca:
“Gandariet, nolīdziniet lepnības
kalnus un piepildiet remdenības un
mazdūšības ielejas, jo pestīšana ir
tuvu!”
Šīs ielejas nav nekas cits kā bailes,
kas augdamas ieved mūs bezcerībā.
Ja uzlūkojam lielās kļūdas, ko esam
pieļāvuši, mūsos iezogas nemiers un
nedrošība, kas mūs nomāc. Lūk, ielejas, kas ir jāaizpilda ar uzticību un
cerību uz mūsu Kunga atnākšanu.
Nolīdziniet kalnus un paugurus: kas
gan cits ir šie kalni un pauguri, ja ne
iedomība, lepnība un sevis pārvērtēšana. Tas ir vislielākais šķērslis
Kunga atnākšanai, jo Viņš pazemina lepnos. Kungs ienāks mūsu sirds
dziļumos un atradīs tur apslēpto
lepnību. Līdziniet ceļus, dariet tos
taisnus! Šķiet, Kungs saka: taisnojiet
savus tik daudzos divkosīgos nodomus, lai jūsos paliek tikai vēlēšanās
patikt Dievam, dariet to gandarot!

Lai tāds ir mērķis, uz kuru mēs visi
tiektos!
Taisnojiet ceļus, dariet līdzsvarotu
savu noskaņojumu, mērdējot kaislības un jūtot nepatiku pret tām.
Kaut mēs spētu būt līdzsvaroti savā
garā un izjūtās! Pēc tā mums ir uzticīgi jātiecas, jo mēs esam vēl svārstīgāki un nepastāvīgāki, nekā vārdos
izsakāms.
Lūk, piemēram, cilvēki, kas, būdami
labā noskaņā, tagad patīkami un
jautri sarunājas; taču nepaspēsiet
paspert ne soli, kad tos jau atradīsiet bēdīgus un satrauktus...
Tie ir grambu un bedru pilnie ceļi,
kas mums jālīdzina, gaidot Kunga
atnākšanu!
Sagatavots pēc. Sv. Franciska de Sals
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Draudzes informācija:
Šodien, 6. decembrī, ALFAS kursa nodarbība plkst. 15. 00.
Tēma: Kādēļ un kā mums būtu jāstāsta citiem? Aicināti visi!
06. 12. plkst. 14. 00 Katehēze pieaugušajiem - Laulības sakraments!
Šodien 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!
Mūsu draudzē Rorātes Mises (dievkalpojums Vissv. Jaunavas Marijas godam) notiks sestdienās plkst. 7. 30!
8. decembrī Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas
svētki. Sv. Mises mūsu draudzē plkst. 7. 30, 10. 00 un 19. 00!
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
Kristus Karaļa svētkos tika vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. Mūs draudzes kopējais ziedojums 1545 eiro. Sirsnīgs paldies atbalstu!
Mārupes katoļu draudzes dievkalpojumi notiks Mārupes novada
Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads): 2015. gada 13.decembrī plkst. 11:00, un 2015.gada
27.decembrī plkst. 14:00. Visi laipni aicināti!
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 turpinās 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. Lai izvēlētos apmeklēšanas dienu lūdzu kontaktēt Antru Fominu
29366124, ģimeņu saraksts atrodas pie draudzes dežurantēm!
12. decembrī Adventa koncerts – “Par Dieva žēlsirdību es dziedāšu” Māsu Kalpoņu klosterī Ķīpsalā. Sīkāk skatīt www.kalpones.lv
15.decembrī plkst. 18.00 Kora "Balta" Adventa laika koncerts Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā!
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Svētdien, 6. decembrī plkst. 15. 00, Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā notiks labdarības koncerts “Mīlestības pieskāriens”. Koncerta laikā
līdzekļi tiks vākti Sāpju Dievmātes baznīcas ēku kompleksa restaurācijas un remonta darbiem.
Svētdien, 2915. gada 13. decembrī plkst. 16. 00 mūsu draudzē garīgās mūzikas koncerts—Ziemassvētkus gaidot! Muzicē Ķekavas novada Jauniešu simfoniskais orķestris un solisti, vad. Pēteris Plūme
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.
Rīgas arhidiecēzē žēlsirdības durvis būs Rīgas
Svētā Jēkaba katedrālē, Rīgas Svētā Franciska baznīcā, Madonas, Ogres un Valmieras katoļu dievnamā.
Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs
13. decembrī pl. 11 celebrēs Svēto Misi Rīgas Svētā
Jēkaba katedrālē, pēc tam atverot šī dievnama žēlsirdības durvis.
Šim gadam izvēlēts īpašs logo, kurš ietver Jubilejas
gada moto: “Žēlsirdīgi kā Tēvs” (Lk 6,36), kas aicina sekot Tēva piemēram žēlsirdībā, netiesājot un
neapvainojot, bet piedodot un dāvājot bezgalīgu
mīlestību.
Jubilejas gada logo, kas ataino teoloģisku žēlsirdības kopsavilkumu, ir
izstrādājis jezuītu tēvs Marko Rupniks.
Viņš ir veidojis arī mozaīkas Fatimas bazilikā un Vatikāna Redemptoris Mater kapelā. Logo ir attēlots Dēls, kas uz saviem pleciem nes pazudušo cilvēku tā, lai tam nebūtu iespējas izbēgt. Labais Gans bezgalīgā žēlsirdībā paceļ cilvēci, un Viņš raugās cilvēka acīs. Katrs cilvēks
tādā veidā Kristū ierauga jauno Ādamu, savu cilvēcību un nākotni, kas
viņu sagaida, Viņa skatienā kontemplējot Tēva mīlestību.
Attēls ir izveidots mandeles formā, kura bija iemīļota antīkajā un viduslaiku kristīgajā mākslā un norāda uz cilvēcisko un dievišķo Kristus
būtību. Trīs ovāli, kas no tumšākā pāriet gaišākos, norāda uz Kristus
kustību – Viņš nes cilvēku no grēka un nāves tumsas. No otras puses,
tumšās krāsas intensīvums norāda uz to, ka Tēva mīlestību, kura vienmēr piedod, līdz galam nespējam izdibināt.
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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

