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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!
Ieklausīsimies mūsu pavesta Franciska Ganiņu sv. Mises teiktajā.
Ziemassvētkiem ir cerības smarža,
jo, neraugoties uz mūsu tumsu,
spoži atspīd Dieva gaisma. Viņa
maigā gaisma nebiedē; Dievs, kas ir
iemīlējies mūsos, pievelk mūs pie
Sevis ar savu maigumu un ar savu
piedzimšanu nabadzībā un trauslumā mūsu vidū, kļūstot par vienu no
mums.
Viņš piedzimst Betlēmē, kas nozīmē – “maizes māja”. Šķiet ar to
Viņš vēlas mums teikt, ka piedzimst
par maizi mums; Viņš nāk dzīvot
pie mums, lai dotu mums Savu dzīvību. Viņs nāk mūsu pasaulē, lai
atnestu Savu mīlestību. Viņs nenāk
aprīt un komandēt, bet gan barot
un kalpot. Tādā veidā mums atklājas tieša saikne, kas sasaista silīti ar
krustu, pie kura Jēzus kļūs par
maizi, ko lauž. – Tas ir taisns pavediens, kas atklāj mīlestību, kura sevi
dod un mūs glābj, kas apgaismo
mūsu dzīvi un sniedz mieru mūsu
sirdīm. Ļausim arī mēs Jēzum sevi
uzrunāt un sapulcināt!

Iesim pie Viņa ar paļāvību, neapstājoties pie tā, kas liek mums justies
atstumtiem, neapstājoties pie saviem ierobežojumiem!
Ļausim lai mums pieskaras maigums, kas atpestī un glābj!
Tuvosimies Dievam, kas dara
mums Sevi tik tuvu! Apstāsimies
pie silītes un palūkosimies!
Iztēlosimies Jēzus piedzimšanu:
gaismu un mieru, vislielāko nabadzību un atstumtību!
Ieiesim kopā ar ganiņiem patiesajos
Ziemassvētkos!
Pienesīsim Jēzum to, kas mēs esam:
savas vājās vietas, savus ievainojumus, kas nav dziedināti. Tādā veidā
– Jēzū – izjutīsim īsto Ziemassvētku
garu: to skaistumu, ka esam Dieva
mīlēti.
Ar Mariju un Jāzepu pabūsim silītes
priekšā, uzlūkosim Jēzu, kas dzimst
kā dzīvības maize manai dzīvei.
Kontemplēsim Viņa mīlestību –
pazemīgu un bezgalīgu!
Pateiksim Viņam paldies! – paldies,
jo Tu esi to visu izdarījis priekš manis! Svētīgus svētkus!
Pāvests Francisks
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Draudzes informācija

Sirsnīgi sveicam Kristus Dzimšanas svētkos!
Draudzes agape pēc sv. Mises plkst. 10. 00 notiks Klostera 4, Liepas zālē,
otrajā stāvā.
25. 12. plkst. 12. 00 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā Betlēmes uguns saņemšana—ekumēniskā dievkalpojuma translācija!
Šodien, 25. 12. plkst. 13. 00 pāvesta Franciska svētība Urbi et Orbi!
26. decembrī pēs sv. Mises plkst. 10. 00 draudzes ministrantu tikšanās! Programmā—formācija, sadraudzība un svētku svinības!
Turpinam meklēt viesģimenes Tezē Eiropas tikšanās svētceļniekiem!
Kopienas mājas lapa www.taizeriga.lv
- joprojām aicinām brīvprātīgos no 28. līdz 31.decembrim palīdzēt Tezē
pasākumu norisē mūsu draudzē.
- aicinām piedalīties visos Tezē pasākumos mūsu draudzē un visā Rīgā.
Pasākumu programma pieejama bukletos. Arēnā RĪGA un Ķīpsalas hallē
ieeja, uzrādot pasi vai ID karti.
- 26.decembrī mūsu draudzē ierodas 90 brīvprātīgie, kas tiks izmitināti
ģimenēs, viņi palīdzēs sagatavot Tezē pasākumus. Tezē svētceļniekus gaidām ierodamies 28.decembrī.
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,
draudzes mājas lapā vai pie baznīcas stenda!
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 TIEK ATCELTS koristu slimības dēļ! Koncerts notiks jaunā gada
sākumā! Kora vadība atvainojas par radušos situāciju!
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!
27.decembrī 11.00 Tikšanās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (lūgums
iepriekš pieteikties)!
28.decembrī 13.00 Ziemassvētku balle!
Sīkāka informācija: www.gimenesmaja.com
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”.
Svētku dievkalpojumi un pasākumi mūsu draudzē!
Otrie Ziemassvētki. Pirmdiena, 26. decembris: 8:00, 10:00, 18:00 Sv.
Mise
Trešdiena, 28. decembris : Tezē svētceļnieku uzņemšana draudzē
29. 30. 31. plkst. 8. 30 Tezē rīta lūgšana, 13. 15 Tezē dienas lūgšana
Piektdien 30. decembrī plkst. 19.45 mūsu draudzē Klasiskās mūzikas koncerts „GAUDETE”
Vecgada vakars. Sestdiena, 31. decembris: 7:30, 19:00 un 23:00 (Tezē
lūgšana par mieru)
Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes svētki
Svētdiena, 1. janvāris: 8:00, 10:00, (Tezē pusdienas) 14:00 (angļu
val.), 18:00
Zvaigznes diena. Piektdiena, 6. janvāris: 7:30, 10:00, 19:00 un 18:00
Kijevas ansambļa koncerts
«Lūk, jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un viņa vārds būs
Emanuēls» (Is 7,14)
Šie vārdi atklāj Ziemassvētku patieso nozīmi.
Dievs ir uzticīgs saviem solījumiem. Viņš tapa miesa, lai būtu kopā
ar savu tautu un to atpestītu. Dievs atklāj jaunu valstību un dāvā
cilvēcei jaunu cerību. Kāda ir šī cerība? Tā ir mūžīgā dzīve!
Pāvests Francisks

