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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 3. janvārī Nr. 06 (218)

Dārgā draudze,
nāciet, iesim uz Betlēmi, kas no jauna ir vērusi Paradīzes vārtus, saņemsim atpakaļ zaudētos dārgumus!
Tur ir izdīdzis stāds, lai arī sakne
nebija saņēmusi veldzi, un ir uzziedējusi piedošana.
Tur ir atspīdējusi pestīšanas gaisma
un uzlēkusi jauna zvaigze.
Tur mēs atradīsim aku, kuru neesam rakuši un no kuras Dāvids tik
ļoti bija vēlējies dzert.
Tur Jaunava dzemdējot ir remdinājusi gan Ādama, gan Dāvida slāpes.
Steigsimies uz vietu, kur piedzimis
mazais Bērns, pirms mūžiem esošais Dievs!
Mātes Radītājs ir izvēlējies pats kļūt
par viņas Dēlu, visu jaundzimušo
Pestītājs ir tikko dzimis un guldīts
silē.
"Kad Viņš bija iemiesojies un tapis
Cilvēks, Viņš atjaunoja sevī cilvēces
vēsturi un dāvāja mums pestīšanu.
To, ko mēs bijām zaudējuši Ādamā,
tas ir, Dieva attēlu un līdzību ar Viņu, mēs no jauna atguvām Jēzū
Kristū," ir teicis svētais Irenejs no
Lionas. Visam, ko Jēzus darīja, sacīja, izcieta, mērķis bija pacelt kritušo

cilvēku un atdot viņam vienotību ar
Radītāju. (sal. KBK 517-518)
Svinēsim šo dienu, kas ir dievišķa
prieka piepildīta! Šis prieks nav no
šīs pasaules, bet patiesi ir dāvāts no
Debesīm. Cik lieli svētki ir Kristus
noslēpums! Viņš ir mans piepildījums, mana jaunā piedzimšana!
Kristu Jēzu, pazemīgie gani atrada
Tevi kūtiņā. Nāc pie mums, tā lai
mēs varam tuvoties Tavas klātbūtnes spožumam, kas ir apslēpts ikvienā no mums. Un lai mūsu sirds
var sacīt – Jēzu, Tu esi mans prieks,
mana cerība, mana dzīvība. Amen.
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija:
Sirsnīgi sveicam jaunajā,
Dieva žēlastības 2016. gadā!
Trešdien, 6. janvārī, Triju Ķēniņu dienā,
Svētās Mises mūsu draudzē notiks:
7:30, 10:00, 19:00 un 20:00 baroka mūzikas koncerts!
(šajā dienā baznīcā tiek svētīti dārgmetāli, mirres un krīts)
Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiek svētdien. Bērniem no 3-6 gadiem no rīta 9:00-9:55 (ar turpinājumu pēc Sv.Mises
līdz 12:30), pa dienu 13:30-15:20, vakarā 16:00-17:30, Magdalēnas
baznīcas 2.stāvā, vada Ieva(22190288) ar palīgiem.
Bērniem no 6-9+gadiem 16:00-18:00, Magdalēnas baznīcas 1. stāvā
nodarbības vada Ilze Terēze Gulbe (29447445) (pieejamas arī nodarbības ceturtdienās 17:30-19:30, Rīgas katoļu ģimnāzijas telpās, O.
Vācieša ielā 6). Ja vēlaties pievienoties, lūdzu, iepriekš piesakieties.
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
No 2016. gada 4. janvāra daudzfunkcionālajā centrā Svētās Ģimenes Māja 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 ir publicēts mājas lapā: www.gimenesmaja.com, sociālajos tīklos, 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: 29446400 vai rakstot uz
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Ielūgums sv. Marijas Magdalēnas draudzei!
Būsiet mīļi gaidīti dienas centra Svētās Ģimenes Māja atvēršanas
svētkos 2016.gada 6.janvārī, Triju Ķēniņu dienā, plkst. 12.00, Klostera ielā 5, Vecrīgā.
Klātesošos svētku dalībniekus uzrunās priesteris Andris Kravalis.
Interesentiem būs iespēja apskatīt vēsturisko ēku, noklausīties
svētku koncertu, kā arī kopā pavadīt laiku sadraudzībā un sarunās
pie tējas tases. Uz tikšanos!
Biedrības “Svētās Ģimenes Māja” komanda
6. janvārī Zvaigznes dienā, plkst. 20. 00 sv. Marijas Magdalēnas baznīcā, pirmoreiz Latvijā viss H. I. F. fon Bībera(1644-1704) Rožukroņa
sonāšu cikls, viena no 17. gs. neparastākajām vijoles kompozīcijām.
Tas ir Bībeles sižets par Mariju, Jēzus dzimšanu un bērnību, kur galvenais stāstnieks ir vijole, kurai uzticēta tehniski ļoti sarežģīta un virtuoza partija, prasot no izpildītājiem īpašu meistarību, izcilu spēles
tehniku, kā arī tēlainību. Katra sonāte ir citā skaņojumā- tikai divas ir
ierastajā, pārējās rakstītas skordētai vijolei.
Valda uzskats, ka darbs sarakstīts ap 1676. gadu- tādējādi atskaņojuma
laikā darbam apritēs jau aptuveni 340 gadu. H. I. Francs fon Bībers
Rožukroņa sonātes ir sonāšu cikls 15 daļās - piecas priecīgās, piecas
skumjās un piecas krāšņās mistērijas.
Koncertā piedalīsies izcilākie latviešu vēsturiskās interpretācijas
meistari: Agnese Kanniņa- Liepiņa (baroka vijole), Māris Kupčs
(klavesīns un ērģeļpozitīvs), kā arī teorbas virtuozs, starptautisko konkursu laureāts Jadran Duncumb /Norvēģija, Lielbritānija/ un Kārlis
Klotiņš (baroka čells).
Mārupes katoļu draudzes dievkalpojumi notiks Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads): 2016. gada 10. un 24.janvārī plkst. 11:00, kurus svinēs
priesteris Imants Medveckis. Visi laipni aicināti!
Pirmdien, 18. janvārī, pl.19.00 Rīgā, Klostera ielā 4 sāksies iekšējās
dziedināšanas programma „Iesākumā”.
Tā ir 11 nedēļu programma, kuras ietvaros notiek slavēšana, mācība,
dalīšanās un aizlūgšana mazajās grupās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta attiecību dziedināšanai ar vecākiem.
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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 mēneša pirmajā 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 grupas bērniem 3-6g., vada
Ieva (22190288) un 6-9+g., vada Ilze Terēze Gulbe (29447445).
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, Svētās Ģimenes mājā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"Kalnā"
M. Magdalēnas jauniešu ekumēniska, evanģelizējoša, sadraudzību veicinoša, izklaidējoša iniciatīva. Tikšanās ik pēc 3 nedēļām sagatavotā tematiskā vakarā. Kontakti:
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

