Magdalēnas vēstis

2015. gada 20. decembrī Nr. 04 (216)

Dievam viss ir iespējams!

Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2015. gada 27. decembrī Nr. 05 (217)

Dārgā draudze,
pirmajā svētdienā pēc Kristus dzimšanas svētkiem Baznīca atzīmē Svētās Ģimenes dienu.
Jēzus, Jāzepa un Marijas ģimene ir
katras ģimenes paraugs. Ticīgie ir aicināti uzticēties Svētajai Ģimenei,
lai mīlestībā pārvarētu savas dzīves
grūtības un pārbaudījumus.
Katram bērnam ir vajadzīga tēva un
mātes mīlestība. No tās atkarīga
personas izaugsme un attīstība.
Katrai ģimenei jākļūst par dievišķās
mīlestības skaistuma atspulgu.
Ģimene ir paša Dieva iestādīta institūcija. Dievs ir ne tikai dabiskās dzīvības, bet arī pārdabisko žēlastību
Avots.
Ģimenes uzdevums ir nemitīgi mācīt jaunajām paaudzēm labo – atklāt
tām dabisko un pārdabisko labumu,
palīdzēt veidot jauniešu personību
saskaņā ar patiesajām vērtībām, lai
tie sekotu Kristus paraugam un spētu sniegt savu ieguldījumu Baznīcā
un laicīgajā sabiedrībā.
Šī uzdevuma veikšanā ģimene ir aicināta sadarboties ar skolām, draudzēm un ekleziālajām kopienām.

Pāvests Francisks saka:
Laulība ir kā augs. Tā nav skapis,
kuru nolikt istabas stūrī un no kura
šad tad noslaucīt putekļus. Laulība
ir dzīva realitāte. Atcerēsimies, ka
visdārgākā dāvana bērniem nav lietas, bet vecāku mīlestība! Vecāku
mīlestību, ir mīlestība starp vecākiem! Ja vecāki mīl viens otru, tad
tas nāk par labu ne tikai viņiem pašiem, bet arī bērniem!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija: Sirsnīgi sveicam visas ģimenes
Svētās Ģimenes svētku dienā!
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 2016. gada 4. janvāra daudzfunkcionālajā centrā Svētās Ģimenes Māja ar Rīgas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu tiek atvērts
Dienas centrs, kas ietvers atbalsta un izglītojošos pakalpojumus ģimenēm ar mērķi - stiprināt ģimeniskās vērtības, veicināt ģimeņu stabilitāti.
Dienas centrā notiks konsultācijas un pasākumi gan saderinātajiem,
gan laulātajiem pāriem, ģimenēm ar bērniem, gan senioriem.
Šeit būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas
un kopienas aktivitātēs. Strādās profesionāli sociālie darbinieki, pastorālie konsultanti, laulību konsultanti un citi speciālisti.
Aktivitāšu grafiks nakamajā nedēļā tiks publicēts mājas
lapā: www.gimenesmaja.com, sociālajos tīklos un draudžu stendos.
Laipni aicināti līdzdarboties arī draudzes locekļi kā brīvprātīgie eksperti, lasot lekcijas, vadot atbalsta grupas, rokdarbu, valodu apguves, datorprasmju, vingrošanas, dejas un citas nodarbības! Informācija, zvanot pa tālruni: 29446400vai rakstot uz e-pastu: info@gimenesmaja.com
`Pāvestam Franciskam piešķirta Kārļa Lielā balva par viņa centieniem vienot Eiropu, informē Vatikāna Preses dienests. Šī starptautiskā
balva tiek piešķirta cilvēkiem un institūcijām par konkrētu ieguldījumu
Eiropas vienotības un ekonomiskās stabilitātes veicināšanā. Kārļa Lielā
balvu savulaik saņēmis arī svētais pāvests Jānis Pāvils II, Romas Svētā
Egīdija kopienas vadītājs Andrea Rikkardi un Tezē kopienas dibinātājs
brālis Rožē. Šī balva tiek piešķirta kopš 1950. gada un ir viens no prestižākajiem Eiropas apbalvojumiem.
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Ziemassvētku dievkalpojumi Rīgas svētās Marijas Magdalēnas
Romas katoļu draudzē :
Vecgada vakars

Vissv. Jaunavas Marijas,
Dieva Mātes svētki
Zvaigznes diena

Ceturtdiena, 31. decembris: 7:30 un
19:00 (Pateicības Sv. Mise)
Pusnakts sv. Mise plkst. 24.00!!!
Pēc tam AGAPE!
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

Procesijas dziesma mūsu draudzē!
Eņgels gonim saceja prīcas ziņu vēsteja:
„Mozajā Jūdu zemē, Betlemē, Davida ciļts dzimtenēšūdiņ dzimis Kristus”.
Goni, vēsti sajamūt, steidzās Kungam gūdu dūt.
Sveice jī Dīva Bārnu Betlemē, nūguļdeitu sileitē,
debess Paveļnīku.
Breinišķeiga dzimšona, ticeibā vīn zynoma:
Marija, ījāmuse škeisteibā, Dīva Dālu dzemdejūt
palīk jaunaveiga.
Dīvs nu debess mōjuklim atnōce pi cylvākim.
Ticeigī, dūdit gūda vītu Tam, jau tik ilgi gaideitam
ļaužu Pesteitōjam.

Dīvu gūdā paturit, viņa vōrdus pīminit:
„Šis ir muns vīneigs Dāls vysmīļōkais, jyusu Kungs vysvareigais,
viņu visi klausit!”
Kungam Dīvam augsteibā gūds un slava myužeiga.
Tāvu un Viņa Dālu gūdojit, Svātū Goru pīlyudzit,
sveicit Trejsvīneibu!”
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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.)

Dievam viss ir iespējams!

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

