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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 13. decembrī Nr. 03 (215)

Dārgā draudze, šodienas Evaņģēlijā
turpinām iepazīt Jāni Kristītāju. Gatavojot ceļu Kristum, pie Jordānas
upes viņš sludināja ļaudīm prieka vēsti,
saka evaņģēlists Lūkass.
Viena no būtiskākajām Adventa laika īpašībām ir prieks. Advents ir
nomoda, lūgšanas un atgriešanās
laiks, kuru caurvij arī dedzīgas un
prieka pilnas gaidas. Tā vadmotīvs
ir ļoti skaidri izteikts vēstulē filipiešiem: "Kungs ir tuvu." (Flp 4, 5).
Prieks izskan arī pirmajos vārdos,
kas Jaunajā Derībā veltīti Marijai:
"Līksmojies, priecājies!" (Lk 1, 28,
grieķu val.)
Lai svinētu Kristus Dzimšanas svētkus mums ir sevi jāsakārto un sava
dzīve jāpakārto Dievam. Ar pazemību un paļāvību ir jāgaida un jāuzņem sevī Kunga atnākšana. Kunga
pirmā un otrā atnākšana raisa divkāršu prieku.
Mums jāpriecājas, jo, atnākot pirmo
reizi, Kungs mums dāvāja bagātības
un godību; un jāpriecājas arī tādēļ,
ka, atnākot otro reizi, Kungs mums
dāvās mūžīgo dzīvi savā Valstībā.
Patiess prieks nav iemantojams bez
miera un taisnīguma.

Ieskatīsimies savā sirdsapziņā…
Ja tajā valda taisnīgums, ja jūs vēlat
citiem to pašu ko sev, ne vien saviem draugiem, bet arī ienaidniekiem, ja jūsos ir miers, tad ziniet, ka
debesu Valstība, tātad Kungs Kristus, ir jūsos.
Ja prieks mūs pamet, tad ir jājautā
sev, vai esam pietiekami mazi un nabagi. Jo tur, kur ir mazie, tur valda
prieks; un tur ir arī Jēzus Gars.
Svētīgā māte Terēze no Kalkutas
saka: Līksma sirds ir normāls rezultāts mīlestībai, kas deg šajā sirdī. Tā
ir Gara dāvana, dalīšanās priekā ar
Jēzu, kas mājo dvēselē. Paturēsim
sirdīs Dieva mīlestības prieku un
dalīsim šo prieku, mīlot cits citu, kā
Viņš mīl mūs katru! Lai Dievs mūs
svētī. Amen. Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:
Šodien, 13. decembrī, ALFAS kursa nodarbība plkst. 14. 00.
Tēma: Vai Dievs šodien dziedina? Aicināti visi! Lekciju lasa Ž. Bastēns.
Alfas kursa noslēgums, diplomu izsniegšana un sadraudzība 20. decembrī plkst. 15. 00! Aicināti visi!
Svētdien, 13. decembrī, plkst. 16.00 Ziemassvētkus gaidot, mūzika
3. Adventē, Ķekavas novada Jauniešu simfoniskais orķestris un solisti
Diriģents Pēteris Plūme. Visi laipni aicināti!
Svētdien, 13. decembrī, plkst. 16.00 aicinām uz muzikālās darbnīcas studentu un draugu koncertu: Ticība, cerība un mīlestība! Koncerts
notiks Svētās Ģimenes Mājā!
14. decembrī Sv. Jāņa no Krusta svētki, svinīgas vesperes plkst. 19.
30, Sv. Mise, konference un sadraudzības laiks! Aicināti visi!
15.decembrī plkst. 18.00 Kora "Balta" Adventa laika koncerts Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā!
20. decembrī no plkst. 11. 00 Labdarības tirdziņš!
20. decembrī plkst. 20. 00 baroka mūzikas koncerts!
Mūsu draudzē Rorātes Mises (dievkalpojums Vissv. Jaunavas Marijas
godam) notiks sestdienās plkst. 7. 30!

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
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
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Svētdien, 13. decembrī Rīgas arhidiecēzē žēlsirdības
durvis būs atvērtas Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē,
Rīgas Svētā Franciska baznīcā, Madonas, Ogres un Valmieras katoļu dievnamā.
Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pl.
11.00 celebrēs Svēto Misi Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē,
dievkalpojuma sākumā atverot šī dievnama žēlsirdības
durvis.
Kopiena "Chemin Neuf" aicina uz Net for God filmas ”Kultūras
iesaistīšana” skatīšanos.
Otrdien 15.decembrī pēc vakara Svētās Mises Marijas Magdalēnas
baznīcā, Svētās Ģimenes mājā (Klostera ielas 5/7)
Filmas prezentācija: Kā veidot saikni starp Baznīcu un mūsdienu kultūru, ka runāt Bībeles valodā un tai pat laikā saprotami tiem, kas nav
iepazinuši kristīgo ticību? Tas ir mūsdienu izaicinājums: sludināt
Evaņģēliju jaunā veidā popkultūrā, izmantojot plašsaziņas līdzekļus
un, īpaši, mūziku. Šajā filmā mācītājs no Ziemeļīrijas, Stīvs Stokmans
dalās ar savu skatījumu un pieredzi, stāstot par slavenās rokgrupas “U2” piemēru.
Šī filma mums var palīdzēt labāk liecināt tajā vidē, kurā esam, būt tajā
par “sāli un gaismu”.

Ziemassvētku dievkalpojumi Rīgas svētās Marijas Magdalēnas
Romas katoļu draudzē :
Betlēmes uguns saņemšana
Caritas Labdarības tirdziņš
Kamerkora Fortius 30 gadu
jubilejas koncerts
Jēzus Kristus dzimšanas
svētku Vigīlija
Jēzus Kristus dzimšanas
svētki
Otrie Ziemassvētki
Vecgada vakars
Vissv. Jaunavas Marijas,
Dieva Mātes svētki
Zvaigznes diena

Sestdiena, 19. decembris: 18:00, Sv. Mise 19.00 LTV
Svētdiena, 20. decembris: 20:00 Baroka mūzikas koncerts
Pirmdiena 21. decembris: 19:00 Sv. Mise un
koncerts Zvaigžņu gaismā
Ceturtdiena, 24.decembris: 15:00 (bērniem),18:00 un
23:30 (pēc tam Agape)
Piektdiena, 25. decembris: 8:00, 10:00, 18:00
Sestdiena, 26. decembris: 8:00, 10:00 un 18:00,
pēc tam Ex A nimo koncerts
Ceturtdiena, 31. decembris: 7:30 un
19:00 (Pateicības Sv. Mise)
Piektdiena, 1. janvāris: 8:00, 10:00 un 18:00
Trešdiena, 6. janvāris: 7:30, 10:00, 19:00 un
20:00 Baroka mūzikas koncerts
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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

