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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 20. decembrī Nr. 04 (216)

Dārgā draudze,
šodien, ceturtās Adventa svētdienas
Evaņģēlijā iepazīstam Mariju kura
apmeklē savu māsīcu Elizabeti.
Šīs abas sievietes ir mātes cerībās.
Dievmātei tas nav tikai vienkāršs
pieklājības žests. Šajā notikumā atklājam Vecās un Jaunās Derības satikšanās.
Minētās sievietes iemieso sevī gaidas un atklāj Gaidīto. Gados vecā
Elizabete simbolizē Izraēļa tautu,
kas gaida Mesiju. Savukārt jauniete
Marija nes savā klēpī šo gaidu piepildījumu, kas kļūs par ieguvumu
visai cilvēcei.
Abu sieviešu tikšanās vispirms ir
abu bērnu – Jāņa Kristītāja un Jēzus
tikšanās. Bērniņa priecīgā sakustēšanās mātes Elizabetes miesās liecina
par gaidu piepildījumu.
Dievs nāk, lai apmeklētu savu tautu.
Jau Pasludināšanas laikā eņģelis Gabriels pavēstīja Marijai, ka Elizabete
ir ieņēmusi bērnu, un tas ir pierādījums tam, cik Dievs ir stiprs un varens. Elizabete, satiekot Mariju, atzīst, ka piepildās cilvēcei dotais Dieva apsolījums. „Tu esi svētīta starp
sievietēm un svētīts ir tavas miesas

auglis! Un no kurienes man tas, ka
mana Kunga māte nāk pie manis?” (Lk 1, 42-43). Marijas, kura ir
Jaunās Derības šķirsts, priekšā Jānis
priecājas Elizabetes miesās.
Šķirsts Vecajā Derībā bija Dieva
klātbūtnes zīme. Marija nes savā
klēpī Jēzu – par cilvēku tapušo Dieva Dēlu.
Baznīca mūs aicināja sekot Marijas
paraugam un apmeklēt savus līdzcilvēkus, īpaši tos, kuri atrodas dažādās grūtībās – vientuļos, slimos, ieslodzītos, vecos ļaudis vai bērnus.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:

Šodien, 20. decembrī, ALFAS kursa izlaidums plkst. 15. 00.
Aicināti visi! Vieta: Māras zāle! Pateicības, liecību, sadraudzības, diplomu izsniegšanas laiks!
Šodien, 20. decembrī no plkst. 11. 00 Labdarības tirdziņš Svētās Ģimenes Mājā! Plkst. 20. 00 baroka mūzikas koncerts!
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 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
No 26. decembra līdz 2. janvārim Dzīvības Mātes institūta rekolekciju mājā Sarkaņos notiks ignāciskās klusuma rekolekcijas. Vadīs m.
Emanuēla SJE. Informācija un pieteikšanās pa tālr. 29395168.
Pāvests Francisks apstiprinājis svētīgās mātes Terēzes no Kalkutas aizbildniecībā veiktā brīnuma autentiskumu, un ir atvēris ceļu uz
viņas kanonizāciju. Viņa – ar pasaules vārdu Agnese Gondža Bojadžiu –
dzimusi 1910. gada 26. augustā un šīszemes misiju noslēgusi 1997. gada
5. septembrī. Žēlsirdības misionāru māsu kongregācijas dibinātājas kanonizācija notiks nākamā gada septembra sākumā.
`
„Baznīca ir pazemīga un nabadzīga! Pazemīga Baznīca, kas nelielās ar varu un ir brīva no lielummānijas. Pazemība nenozīmē vājumu,
ļenganību, uz leju noliektu galvu... Nē, tā nav pazemība, tas ir teātris!
Tā ir izlikšanās par pazemīgu. Pazemības pirmais solis ir atzīt: „ es
esmu grēcinieks!” Otrs solis: nabadzība. Tā ir pirmā no svētībām. Romas diecēzes diakons Laurencijs, kurš pildīja ekonoma pienākumus, uz
imperatora pavēli atnest diecēzes bagātības, atveda pie viņa nabagus.
Nabadzīgie ir Baznīcas bagātība! Ja tev pieder banka un esi bankas
īpašnieks, taču tava sirds paliek nabadzīga un nav pieķērusies naudai,
tad tu spēj kalpot citiem. Nabadzība ir šī atraušanās no bagātībām, lai
varētu kalpot citiem.”
Pāvests Francisks
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4. Adventa svētdienā, 20. decembrī, mūsu baznīcā notiks concerts
“Ziemassvētkus gaidot 1715”.
Koncertā piedalīsies baroka koris “Collegium Choro Musici Riga” un
baroka orķestris “Collegium Musicum Riga” diriģenta Māra Kupča
vadībā. Koncertā varēs dzirdēt 300 gadus senu baroka mūziku, kura
rakstīta tieši Ziemassvētku gaidīšanas laikam.
Koncertā skanēs G. F. Tēlemaņa Rīgas mesa, M. A. Šarpentjē, J. D.
Heinikena J.V. Mēdera un J. Fišera mūzika, kas 18. gadsimta pirmajā
pusē skanējusi Rīgā un Latvijā.
Tāpēc arī koncerta nosaukumā ietverts gada skaitlis 1715. Tas bija
laiks, kad bija beigusies Saules karaļa Luija XIV ēra, bet līdz brīdim,
kad Eiropas ziemeļu daļa un Rīga atkopsies no kara postošajām
sekām bija vēl jāgaida vairāki gadi. Koncertā ieeja ir bez maksas.
21. decembrī mūsu dievnamā plkst. 19:00 Dievkalpojums ar Kamerkora FORTIUS piedalīšanos! Pēc Dievkalpojuma Kamerkora
FORTIUS 30 gadu jubilejas koncerts ZVAIGŽŅU GAISMĀ!
KONCERTA PROGRAMMA : Valdis Zilveris Ziemassvētku kantāte
Zvaigžņu gaismā. Urmas Sisasks Heliseb väljadel (Zvani skan) En
smuk Aftensang (Vakara lūgšana) Lūcija Garūta Mūsu Tēvs debesīs
Kristofs Šēnhers Magnifikāts Mākslinieciskā vadītāja un diriģente
Māra Marnauza, Kormeistare Kristīne Pore. Pateicamies par ziedojumiem Svētās Ģimenes Mājas darbības atbalstam!

Ziemassvētku dievkalpojumi Rīgas svētās Marijas Magdalēnas
Romas katoļu draudzē :
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

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

