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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

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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Dārgā draudze, brāļi, māsas Kristū!
Šodien iesākam Adventa laika pēdējo
nedēļu!
Baznīcas liturģija mūs iepazīstina ar
Kunga Vārdu:
Jēzus — Emanuēls, Dievs ar mums!
Jau Vecajā Derībā Dievs apsola šo tuviību savai tautai: "Nelaimē Es būšu ar
viņu kopā." (Ps 91, 15) "Tas ir Mans
prieks — būt kopā ar cilvēku bērniem." (Ps 8, 31). Dievs vienmēr un
nenogurstoši ir meklējis cilvēku!
Šī tikšanās ar Dievu kļūst iespējama
pateicoties Kristus dzimšanai!
Kungs, Emanuēls, Dievs ar mums!
Apustulis Pāvils saprata, ka līdzīgi, kā
Jēzus atklājas šajā vārdā, tāpat katram
kristietim jākļūt par Dievam uzticamo
cilvēku, lai būtu cilvēks ar Dievu.
Dzīve man ir Kristus. (Flp 1, 21) Jēzū
Kristū esmu jauna radība. (sal. 2 Kol 5,
17) Vai varam iedomāties, vai varam
vēlēties ciešāku vienotību starp mācekli un viņa kungu?
Mēs patiešām esam priviliģēti Derības
dalībnieki. Jo tādus pašus vārdus eņģelis sacīja Nācaretē: "Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi!" (Lk 1,
28) Emanuēla vārds ienāca Marijas
sirdī, lai iemājotu tajā. Viņa, svētā Jaunava kļūst par Derības šķirstu!
Emanuēls, Dievs ar mums!

Viņš ir nokāpis no debesīm, lai būtu
pie tiem, kuru sirds ir nelaimīga, lai
būtu kopā ar mums nelaimes brīdī.
Bet pienāks diena, kad mēs tiksim aizrauti padebešos pretī Kristum, lai vienmēr būtu kopā ar Kungu (sal. 1 Tes 4,
17), ja mēs tagad rūpēsimies, lai Viņš
aizvien būtu mūsu ceļabiedrs —
Kungs, kurš ir solījis mantojumā dot
Valstību, vēl vairāk — pats būt Valstība, kā tagad ir Ceļš, kas turp ved.
Ja Tu esi mans patvērums, man vairs
nevajag ne debesu, ne zemes. (Ps 73,
25) Zelts tiek pārbaudīts ugunī, taisnīgie — kārdinājumos un grūtībās. (Sīr
27, 6) To vidū, kuri pulcējas Tavā vārdā, mājo Tu pats.
Svētīgu sagatavošanos Kristus dzimšanas svētkiem! Sagatavoja pr. Andris
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Draudzes informācija

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzē Tezē brāļus, brīvprātīgos un draudzes viesģimenes!
Draudzes agape pēc sv. Mises plkst. 10. 00 notiks Klostera 4, Liepas zālē,
otrajā stāvā.
18.12. plkst. 16.30 Tezē viesģimeņu tikšanās sv. Ģimenes mājā
18. 12. plkst. 17. 30 Betlēmes uguns saņemšana—ekumēnisks dievkalpojums! Pēc tam draudzes sv. Mise. Kopā ar mums būs Latvijas Televīzija!
Dievkalpojuma mēģinājums plkst. 17. 00!
18. decembrī mūsu draudzē plkst. 20. 00 Baroka mūzikas koncerts!
Programmā: Johana Sebastiana Baha 21. un 51. kantātes. Atskaņojumā
piedalīsies baroka koris Collegium Choro Musici Riga un baroka orķestris
Collegium Musicum Riga diriģenta Māra Kupča vadībā, kā arī soprāni
Elīna Šimkus, Ilze Grēvele un baritons Rinalds Kandalincevs.
Šodien, 18. 12. aicinām apmeklēt Adventa labdarības tirdziņu Māras zālē no pl 10-15. Dalībniekiem būs iespēja atbalstīt kādu no trim labdarības projektiem. Tirdziņu organizē Katoļu Baznīcas Vēstnesis!
Pirmdienās mūsu draudzē no plkst. 18. 00 līdz plkst. 19. 00 TEZĒ lūgšanas! Kopienas mājas lapa www.taizeriga.lv
23.decembrī plkst. 9.00 Tezē brāļi aicina palīgus pie Ķīpsalas halles izkraut mantas no mašīnas.
Vajadzīgi palīgi Tezē svētceļnieku uzņemšanai sv, Marijas Magdalēnas
baznīcā laika posmā no 28.decembra līdz 31.decembrim, aicinām būt atsaucīgiem un pieteikties, atstājot informāciju pie baznīcas dežurantēm,
piesakoties pie kāda brīvprātīgā vai Ēvijas, tel. 28 368 861.
Ar svētku dievkalpojuma kārtību var iepazīties uz oblātes konverta vāciņa.
LABĀ GANA KATEHĒZE - Dieva mīlestības pieredze pašiem
mazākajiem - no 3 gadu vecuma. Sirsnīgi aicinām bērnus nodarbībām: 36g.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
Pirmdien, 26. decembrī plkst 17. 00 kora KAMĒR koncerts mūsu
draudzē!
Piektdien 30. decembrī plkst. 19.45 mūsu draudzē Klasiskās mūzikas koncerts „GAUDETE” Koncertā piedalās vīru kamerkoris FRA-CHO
-RI (Fraternitas chori Rigensis) diriģenti Andrejs Mūrnieks un Aivars
Opincāns, Nacionālās operas solists Guntars Ruņģis, koncertmeistars
Modris Bērziņš. Ieeja brīva
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Atb. soc. darbinieces
Rita Karpinska tālr. 20000466

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
No 19.12. pirmdienās, plkst. 11.30.- 13.00 Svēto Rakstu studijas. Vadīs
Evija Anastasia t. 28787464.
Trešdienās, plkst. 14.00-15.00 un plkst 15.00-16.00 Vingrošanas grupas kopā ar ārstnieciskas vingrošanas treneri Rudīti, iepriekš pierakstoties pa tālr.29192852.
20.12. plkst. 10.00 Senioru klubiņā viesos biedrība 'No sirds uz sirdi",
Līga Uzulniece.
21.12. plkst. 12.00 Rīgas Mūzikas vidusskolas bērnu mūzikas ansambļa
koncerts.
Piektdienās, plkst. 10.00 - 12.00 Rokdarbu pulciņš Ingunas vadībā. Gatavojam dāvanas svētkiem.

Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
Biedrība “Asociācija Ģimene” lūdz aktīvu dalību parakstu vākšanu
par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni”.
17. decembrī pāvestam Franciskam apritēja 80 gadi. Lielajā dzīves
jubilejā pirmie viņu sveikt bija ieradušies astoņi bezpajumtnieki – divas
sievietes un seši vīrieši. Starp ciemiņiem bija četri itāļi, viens moldāvs,
divi rumāņi un viens peruānis. Satiekoties ar jubilāru, viņi tam pasniedza
trīs lielus saulespuķu pušķus. Pāvests aicināja bezpajumtniekus kopā ieturēt brokastis, kuru laikā notika sirsnīga saruna. Atvadoties, Francisks
katram pasniedza argentīniešu saldumus. Vēlāk viņš devās svinēt Svēto
Misi Svētā Pāvila kapelā blakus pazīstamajai Siksta kapelai. Dievkalpojumā piedalījās kardināli.
“Es pateicos par jūsu mīlestību. Nemitējieties par mani lūgties!” savā
dzimšanas dienā ar mikroblogošanas vietnes Twitter starpniecību pie ticīgajiem visā pasaulē vēršas pāvests Francisks.
Šodien ir skaista diena, lai uzdotu jautājumus par savu kristīgo dzīvi – vai
tajā vienmēr ir bijis Jēzum atvērts ceļš, vai dzīve ir bijusi piepildīta ar šo
žestu, proti, norādīt uz Jēzu.
Ietversim mūsu draudzes lūgšanā mūsu svēto tēvu, pāvestu Francisku!

