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Dievam viss ir iespējams!

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 20. novembrī Nr. 47(259)

Kristus Karaļa svētki
“Kungs, piemini mani, kad ieiesi savā
Valstībā” (Lk 23,42).
Dārgie Kristū! Šis ticības un
cerības pilnais lūgums liek mums uz
brīdi apstāties un vērst savu skatu uz
Debesīm. Aizdomāties par mūžīgām
vērtībām. Šodienas svētki, kad īpaši
raugāmies uz mūsu Kungu
un Pestītāju kā uz Karali,
liek mums nedaudz
apstāties un psaskatīties uz
mūsu dzīvi. Varbūt
ikdienas steigā un
pienākumos neesam
pamanījuši, ka ir pagājis vēl
viens Baznīcas liturģiskais
gads un jau nākamajā
svētdienā iedegsim pirmo
Adventa svecīti.
Mūsu skats raugās uz
Debesīm un savās lūgšanās
vēršamies pie Kristus - Karaļa, kurš
vēlas, lai ikviens no mums būtu tur,
kur ir iegājis Viņš. Svētais apustulis
Pāvils šodienas otrajā lasījumā mums
atgādina patiesību, ka Debesu Tēvs
“mūs izrāva no tumsības varas un pārcēla
sava mīļā Dēla Valstībā, kurā mums ir
pestīšana un grēku piedošana” (Kol 1, 1314). Mēs jau esam pārcelti uz Kristus
Valstību. Tas nozīmē, ka esam atpirkti

ar Kristus dārgajām Asinīm un cerībā
jau esam pestīti!!! “Kungs, piemini
mani!”, varam saukt kopā ar labo
Lotru, kas kopā ar Kristu bija piesists
krustā. Lūk, arī atbilde: “Šodien ar mani
būsi paradīzē” (Lk 23, 43). Kristiestis ir
cerības un ticības cilvēks, tātad arī
Mūžības
cilvēks!
Ikvienam no mums ir
vajadzīga ticība. Tad
Dievam ir vieglāk mums
palīdzēt. To skaidri parāda
šodienas Evaņģēlija vēsts.
“Mūsu tēvija ir
Debesīs”, raksta svētais
apustulis Pāvils, “no
kurienes mēs arī gaidām
Pestītāju, mūsu Kungu Jēzu
Kristu” (Fil 3, 20). Tas ir
aicinājums ikvienam no
mums dzīvot ar mūžības
perspektīvu, jo tikai tad mūsu
šīszemes dzīvei ir jēga.
Lai tuvojošais Adventa laiks,
kura laikā sagatavosim savas sirdis
Pestītāja Dzimšanas svētkiem, dod
mums katram iespēju vēl vairāk
pieaugt ticībā, cerībā un mīlestībā!
Pr. Elvis
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Draudzes informācija
Šodien, 20. novembrī Kristus Karaļa svētki. Noslēdzam Baznīcā
liturģisko gadu. Nākamajā svētdienā svinēsim jau Adventa sākumu!!! Šodien
pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Sv. Ģimenes Mājā sadraudzības tikšanās. Visi mīļi
aicināti!
Šodien pēc sv. Mises 10.00 baznīcā būs tikšanās ar Taize pārstāvjiem, kas
īpašā veidā vēlas uzrunāt VIESĢIMENES. (liecības un video materiāli). Visi
mīļi aicināti!
Šodien, plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem (Svētās Ģimenes māja).
Vada Evija Anastasija.
Alfas kurss notiek katru svētdienu plkst. 15. 00 Māras zālē! Šodienas
tēma: “Kāpēc un kā man stāstīt citiem?”
Šodien, Kristus Karaļa svētkos ziedojumi tiek vākti RĪGAS GARĪGĀ
SEMINĀRA VAJADZĪBĀM! Rektora un visas semināra kopienas vārdā
izsakām vislielāko pateicību par Jūsu sirds dāsnumu!!!
Šajā nedēļā, ceturtdien 24. novembrī kustības “Pro Sanctitate” māsas
sadarbībā ar RARZI ielūdz uz “VISPASAULES SVĒTDARĪŠANAS DIENU”
mūsu baznīcā un Svētās Ģimenes Mājā. Sākums sv. Marijas Magdalēnas
baznīcā plkst. 17.30. Īpašie viesi: V. E. arhibīskaps Z. Stankevičs, māc. Krists
Kalniņš u.c. Sīkāk var iepazīties pasākuma programma plakātā pie info dēļa.
Piektdien, 18. novembrī darbību mūsu draudzē uzsāka lūgšanu grupiņa.
Tajā tiks īpašā veidā lūgts un gandarīts par mūsu zemi Latviju.
Lūgsim Svētā Gara pieskārienu katrai sirdij un vietai, lūgsimies par cilvēku
s v ē t u m u
u n
v i e n o t ī b u . . .
Ikviens ir sirsnīgi gaidīts! Īpaši uzrunājam jauniešus un tos, kuri jau sen ir
vēlējušies iesaistīties draudzes aktivitātēs. Dievs Tevi ļoti gaida!
Tikšanās notiks vienmēr katra mēneša 4. un 18. datumā pēc vakara sv. Mises
plkst. 19.00
1. Adventa svētdienā, 27. novembrī plkst. 21.00 mūsu baznīcā būs baroka
mūzikas koncerts.
Adventa laikā katru sestdienu (sākot ar 3. decembri) plkst. 7.30 tiks
svinētas t.s. Rorātmises Dievmātes godam. Ikviens ir mīļi aicināts īpašā veidā
un ar īpašām lūgšanām godināt Kristus Māti! Paredzēta īpaša Gaismas
liturģija ar iedegtām svecītēm! Visi mīļi aicināti!
LABĀ GANA KATEHĒZE - Dieva mīlestības pieredze pašiem
mazākajiem - no 3 gadu vecuma. Sirsnīgi aicinām jau laicīgi pieteikt bērnus
nodarbībām, kas atsāksies oktobrī: 3-6g.v. bērniem - Ieva (22190288), 3-9+g.v.
bērniem - Ilze Terēze Gulbe (29447445).

Laba Gana katehēze bērniem kuri vēlas saņemt 1. Sv. Komūniju
nodarbības sāksies 9.10.2016 no 16-18:00 Nodarbības vadīs katehēte Ilze
Terēze Gulbe talr. 29447445
Biedrība “Asociācija Ģimene” aicina uzsākt aktīvu parakstu
vākšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni”.
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja
nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466

Mīļi aicinām uz aktivitātēm!
Pirmdienās, plkst. 12.00-14.00 Pašpalīdzības grupa “Atbalsts
meklējot darbu”. Vada sociālā darbiniece Rita.
Ceturtdienās, plkst. 16.15-17.15 Vingrošana kopā ar fitnesa treneri
Rudīti, iepriekš pierakstoties pa tālruni 29192852.
Piektdienās, plkst. 15.00 Vingrošana grūtniecēm. Vada vecmāte un
dūla Baiba Stikute.
Piektdienās, plkst. 16.00 Radošās darbnīcas "Veidosim rotas no
polimēr māla". Vada Natālija.

Pirmdienās mūsu draudzē no
plkst. 18. 00 līdz plkst. 19. 00
TEZĒ lūgšanas!

Lūgšanu vada Tezē brāļi, māsas un
brīvprātīgie!
Katru nedēļu no otrdienas līdz
sestdienai Tezē rīta lūgšana pl. 9.15
notiek Rīgas Doma Marijas kapelā,
bet pusdienu lūgšana pl. 12. 00 notiek Svētā Jēkaba katedrālē.
Kopienas mājas lapa www.taizeriga.lv
Mūsu baznīcas priekštelpā ir novietotas Naktsmītņu veidlapas.
Ja jūs ir ieinteresējusi iespēja uzņemt savās mājās Tezē
dalībniekus, lūdzam interesēties pie koordinatoriem vai uzreiz
aizpildīt pieteikšanās anketu un nodot to sv. Marijas Magdalēnas
baznīcas dežurantēm.
Kontaktinformācija - Tezē koordinatori mūsu draudzē:
tel. 28368861 (Ēvija).
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Izdevniecība KALA Raksti ir laidusi klajā pāvesta Franciska grāmatu “Dieva vārds ir
Žēlsirdība” un tēva Anselma Grīna OSB grāmatiņu ”Tava gaisma dāvā cerību”. Tur
atradīsim pārdomas un meditācijas katrai Adventa dienai (draudzes grāmatu galdā.)
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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 Mise
angļu valodā!
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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. Elvis Rudovičs, tālr.:29559299, e-pasts: elvi86@inbox.lv
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 (draudzes ērģelniece)
 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: 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

