Magdalēnas vēstis

2016. gada 4. decembrī Nr. 48 (260)

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!

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. 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).
 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
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Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2016. gada 4. decembrī Nr. 48 (260)

Dārgā draudze, brāļi un māsas
Kristū! Šodien Dieva Vārds mūs iepazīstina ar Jāni Kristītāju!
Gan ar vārdiem, gan ar radikālo dzīvi Jānis Kristītājs mudināja cilvēkus
atgriezties no grēkiem.
Viņš ir saucēja balss, kas ieved mūs
Adventa laika otrajā nedēļā:
"Gatavojiet Kungam ceļu!"
To var izteikt: "Es saucu, lai liktu
Kungam ienākt jūsu sirdīs; taču Viņam nepatiks tajās ienākt, ja jūs nesagatavosiet ceļu.
Ko citu nozīmē: "Gatavojiet ceļu",
ja ne šo: "Lūdziet, kā nākas!"
Ko nozīmē: "Gatavojiet ceļu", ja ne
šo: "Domājiet pazemīgas domas!"
Jānis Kristītājs ar savu radikālo dzīves veidu spēj palikt pazemībā un
kļūt par svarīgāko Kristus liecinieku.
Ēdot siseņus, viņš dod spārnus savai dvēselei. Barojot sevi ar medu,
viņš izrunāja vārdus, kas par medu
vēl saldāki. Nēsājot kamieļa vilnas
apmetni, viņš parādīja centības piemēru.
Ikviena radība ir radīta tam, lai liecinātu par Dievu. Jānis ir liecinieks –
viņš nāca, lai sagatavotu cilvēku sir-

dis un vēstītu par Kristus tuvumu.
Viņš māca dvēseles, lai tās būtu gatavas uzņemt Kristus Vārdu. Viņš
atmodina tajās dedzību un ilgas.
Viņš bija pirmā rīta gaisma, rītausmas zvaigzne, Saules priekšgājējs,
kas pasludināja mirstīgajiem dienas
drīzo tuvošanos, bet tiem, kas gulēja
tumsā un nāves ēnā (Lk 1, 79), viņš
sauca: “Atgriezieties, jo Debesu valstība ir tuvu!” (Mt 3, 2)
Ar savu dzīvi viņš saka: “Nakts drīz
būs pagājusi, un diena ir tuvu, tāpēc
noliksim tumsības darbus un ietērpsimies gaismas bruņās!”
Lūgsim no Jāņa Kristītāja viņa prieka žēlastību, jo viņš ir līksmākais
no Rakstu svētajiem. Cilvēks, kam
bija patiess prieks: dzirdēt Kunga
balsi. Viņa persona mūs uzrunā tik
spēcīgi, jo viņā ir gan stingrs gandarīšanas gars, gan šī iekšējā līksmība.
Galējam priekam un galējai gandarīšanai ir kaut kas kopīgs: lielākie gandarītāji aizvien ir bijuši līksmes pilni.
Lūgsim šo žēlastību sagatavojot Eiropas Tezē tikšanos un iesaistoties
jauniešu uzņemšanā un pasākuma
sagatavošanā! Paldies par jūsu atsaucību!
Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija
Šodien, 4. decembrī pēc sv. Mises plkst. 11. 30 draudzes bērnu garīgās mūzikas svētku koncerts! Sirsnīgi sveicam mūsu draudzē bērnu vecākus, skolotājus un jaunos māksliniekus! Pēc tam sadraudzības un pateicības laiks Liepas zālē!
Šodien, 4. decembrī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem. Tēma
Laulības sakraments (Sv. Ģimenes Māja)! Vada pr. Andris un laulātie.
Alfas kurss notiek katru svētdienu plkst. 15. 00 Māras zālē! Šodienas nodarbības tēma : Kāpēc man nepieciešama baznīca? Nodarbību
vada pr. Andris. Visi mīļi aicināti!
Šodien, 04. 11. plkst. 16.30 Tezē viesģimeņu tikšanās Sv. Ģimenes
mājā, gaidām arī tos, kuri vēl domā kļūt par viesģimeni
5. novembrī plkst. 18. 00 Tezē lūgšana mūsu dievnamā, pēc tam sadraudzības laiks un draudzes Tezē komandas tikšanās! Kontaktinfor-

mācija - Tezē koordinatori mūsu draudzē: tel. 28368861 (Ēvija).
8. decembrī Vissv. Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas
svētki. Sv. Mises plkst. 7. 30 / 10. 00 un 19. 00!
10. decembrī, plkst. 15.00 dziesmu mēģinājums Palasta ielā 3,
nāciet visi, kas dziedat un spēlējat kādu mūzikas instrumentu!
11. decembrī, Alfas nedēļas nogales izskaņā, plkst. 16. 00
Pateicības koncerts mūsu dievnama griestu restaurācijas
atbalstītājiem! Sirsnīgi un mīļi aicināti visi!

LABĀ GANA KATEHĒZE - Dieva mīlestības pieredze pašiem
mazākajiem - no 3 gadu vecuma. Sirsnīgi aicinām bērnus nodarbībām:
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 no 16-18:00 Nodarbības vada katehēte Ilze Terēze Gulbe talr.
29447445

Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Pirmdienās mūsu draudzē no plkst. 18. 00 līdz plkst. 19. 00 TEZĒ lūgšanas!
Kopienas mājas lapa www.taizeriga.lv

Aicinu ikvienu draudzes locekli savās mājās uzņemt kādu Tezē tikšanās dalībnieku.
Biedrība “Asociācija Ģimene” lūdz aktīvu dalību parakstu vākšanu
par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni”.
Mūsu draudzes grāmatu galdā ir pieejamas jaunas grāmatas!
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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 Atbalsta grupa cilvēkiem, kuri meklē
darbu - “Es un mans potenciāls”.
Nodarbības vada sociālā darbiniece Rita Karpinska, sociālā darba
un krāsu terapijas speciāliste Inga Lukašinska un psiholoģe Dzintra Bušmane. Atbalsta grupā aicināti piedalīties motivēti bezdarbnieki, kuri gatavi iegūt jaunu pieredzi, kas palīdzētu piemērota
darba meklējumos.
Otrdienās, plkst. 15.00-17.00 Pastorālā konsultanta Anastasijas Evijas Kariņas konsultācijas. Lūgums iepriekš pierakstīties pa tālr.
26026488.
6.decembrī plkst. 13.00.Senioru klubiņā Anastasijas Kariņas lekcija
par Sargeņģeļiem un Adventu.
7. decembrī Dejas meditācija un kontemplācija. Vada māsa Diāna.

ALFA KURSA nedēļas nogales plāns

Sestdiena, 10. decembris:
10:00 Pirmā lekcija: „Kas ir Svētais Gars?” 11:30 Kafijas pauze
12:00 Otrā lekcija: „Ko dara Svētais Gars?” 13:30 Diskusijas mazajās grupās
14:00 Pusdienas, ekskursija pa baznīcu, talka, brīvais laiks
16:30 Slavēšana un trešā lekcija: „Kā es varu būt piepildīts ar Svēto
Garu?” 18:00 Vakariņas 19:00 Svētā Mise Slavēšana un pielūgsme,
kopējā un personīgā lūgšana, grēksūdzes iespēja
Svētdiena, 11. decembris
10:00 Svētā Mise kopā ar draudzi
11:30 Kafija/tēja 12.00 Ceturtā lekcija: „Kā es varu dzīvot pilnīgu
dzīvi?” 13.00 Diskusijas mazajās grupās
14:00 Pusdienas
15:00 Alfas diplomu pasniegšana
16:00 Svētku koncerts baznīcā! Uz rekolekcijām mīļi aicināti visi!

