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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,
Tezē svētceļnieki, Kunga kalpi,
ģimenes un draugi!
Dieva žēlastībām piepildītu, svētīgu
un prieka pilnu Jauno 2017. gadu!
Šodien Baznīca īpaši godina Marijas
mātišķību. Tā ir kā augstākā Ziemassvētku oktāvas vēsts. Dzimšana
vienmēr runā par Māti, par to, kura
dāvā dzīvību, par to, kura dāvā pasaulei Cilvēku.
Pirmā gada diena ir Marijas—Dieva
Mātes diena:
mēs viņu uzlūkojam ar Bērnu uz
rokām vai ar Bērnu pie viņas krūts.
To, kura dzemdēja un baroja Dieva
Dēlu. Mēs uzlūkojam Kristus Māti.
Vai šis Mātes attēls ar Dēlu uz rokām mums nav īpašas paļāvības iemesls? Vai tā nav tieši viņa, kas
mums ļauj izdzīvot visus ticības noslēpumus un, uzlūkojot tos kā dievišķus, tai pat laikā saprast, ka tie ir
cilvēciski?
Mēs uzlūkojam tevi, Marija: tu vienmēr
esi mums priekšā, tu esi ceļvede kā
Baznīcai, tā visai cilvēcei. Visā vienota
ar Kristus dzīvi, tu biji pirms Viņa uz
zemes un kļuvi Viņa Māte.

Tu biji pirms mums krusta pakājē, kur
no tava Dēla caurdurtā sāna dzima
Baznīca.
Tu esi pirms mums debesīs, un, uzlūkojot tavu godības pilno likteni, mēs
gaidām to, kas paredzēts mums.
Tu esi rītdienas Baznīcas prototips, tu
esi paraugs.
Tu esi beidzot samierinātās cilvēces
attēls, brīnišķīgā godības ikona.
Tu apvieno sevī visus pasaules ceļus
no Radīšanas līdz pat pēdējai Tiesai.
Esi sveicināta, Marija, Dievam patīkamā Jaunava, Dieva svētuma pārņemtā!
Marija ir mūsu prieka iemesls! Svētīgu
Jauno Kunga žēlastības gadu!
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Draudzes informācija

Sirsnīgi sveicam Kristus Dzimšanas svētkos! Dieva žēlastībām piepildītu Jauno 2017. gadu! Sirsnīgi sveicam mūsu vidū Tezē svētceļniekus,
viesģimenes, garīdzniekus un visus, kuri ir iesaistījušies Eiropas Tezē tikšanās notikumā!
Pateicamies par Ziemassvētku kolekti diecēzes kūrijas vajadzībām.
Mūsu draudzē tika savākti 860, 00 eiro! Lai Dievs bagātīgi atlīdzina!

Aicinām Tezē viesģimenes 8. janvārī, svētdien, plkst.
11.30 uz pateicības svinībām sv. Marijas Magdalēnas baznīcā!
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
Šodien, 2017. gada 1. janvārī Baznīca svin 50. Pasaules miera dienu! Pāvests Francisks ir uzrakstījis vēstījumu, kurā aicina uz nevardarbību, kā
miera politikas veidu! Es lūdzu Dievu, lai Viņš mums palīdz kultivēt nevardarbību mūsu vispersoniskākajās domās un vērtībās.
Lai žēlsirdība un nevardarbība nosaka to, kā mēs izturamies cits pret citu
kā personībām gan sabiedrībā, gan starptautiskajā vidē.
Kad vardarbības upuri spēj pretoties kārdinājumam atriebties, viņi kļūst
par ticamākajiem nevardarbīgiem miera veicinātājiem. Lai nevardarbība
kļūst par mūsu lēmumu, mūsu attiecību un mūsu rīcības, kā arī visās politiskās dzīves formu, raksturīgāko iezīmi gan vietējās un ikdienišķās situācijās, gan starptautiskajā līmenī.
Jēzus iezīmēja nevardarbības ceļu, kad Viņš apturēja apsūdzētājus apmētāt ar akmeņiem laulības pārkāpšanā pieķertu sievieti (sal. Jņ 8:1-11) un
kad naktī pirms savas nāves viņš sacīja Pēterim nolikt malā zobenu (sal.
Mt 26:52). Pa šo ceļu Viņš gāja līdz pat nāvei krustā, kur Viņš kļuva par
mūsu mieru un izbeidza naidu (sal. Efez 2:14-16).
Ikviens, kurš pieņem Jēzus Labo vēsti, spēj atzīt vardarbību un ar Dieva
žēlsirdību tiek dziedināts, kļūstot par samierināšanās instrumentu.
Mēs visi vēlamies mieru. 2017. gadā aicinu visus lūgties un aktīvi izskaust
vardarbību no savas sirds, vārdiem un darbiem, kļūstot par nevardarbīgiem cilvēkiem un veidojot nevardarbīgas kopienas, kas rūpējas par mūsu
kopējām mājām. Nekas nav neiespējams, ja mēs vēršamies lūgšanā pie
Dieva. Ikviens var būt par miera nesēju.
Pāvests Francisks
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Atb. soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr. 20000466

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Sīkāka informācija: www.gimenesmaja.com
02.01. plkst. 11.30-13.00 Svēto rakstu studijas. Vada Anastasia.
03.01. plkst. 13.00-16.00 Senioru klubiņš “Dzīve sākas pēc 60”.
Gatavojamies gada jubilejai un skatāmies filmu par Kristus
piedzimšanu.
06.01. plkst. 12.00 Dienas centra Gada Jubilejas svinības!
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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
Tuvosimiem 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!
Pāvests Francisks /Kristus Dzimšanas svētku uzruna/

