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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
Sv. Mise angļu valodā katru svētdienu plkst. 14. 00 !

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
Diakons: Dainis Stikuts, tālr.: 29158076,
e-pasts: diakons.dainis@gmail.com
Priesteris: Karols Buzjevičs, tālr. 24914320 e-pasts: karol_buziewicz@vp.pl





¯
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece)
U
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
&
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). Katehēze pieaugušajiem svētdienās plkst. 16. 00 SĢM.
ÿ
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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 26. novembrī Nr. 46 (309)

Dārgā draudze!
Ar šiem svētkiem noslēdzas liturģiskais gads. Un tieši tā noslēgsies pasaules pestīšana vēsture. Kristus ir Karalis un visu
tautu un katra indivīda tiesnesis
(
- ). Viņš ir Ķēniņš-Gans,
par kuru iepriekš pravietoja Ezehiēls, lai aizstātu sliktos ķēniņus,
kuri ļaunprātīgi izmanto ganāmpulku (
- ). Viņš
ir Ķēniņš, kurš, pakļaujot visu
sev, nodod valstību savam Tēvam, lai Dievs būtu visā viss
(
).
Pasaules gals ir Dieva plānā,
lai gan mēs nezinām, kad Viņa
Valstība būs sasniegusi savu vēsturisko piepildījumu, tomēr mēs
zinām, ka tā noteikti būs.
Sv.Pāvils saka: „Pēc tam nāks
gals, kad Viņš nodos valdīšanu
Dievam un Tēvam un kad būs
iznīcinājis katru valdīšanu un
katru varu un spēku.”
Šī Valstība būs mūžīga kā
Viņš. Dievs radīs jaunas debesis,
jaunu zemi, kurā pilnībā valdīs
taisnība. Kristus Ķēniņš un Tiesnesis, pēc Viņa sprieduma vien-

kārši atpazīs un pieņems cilvēkus, kas labi vai ļauni izmantoja
savu brīvību – vai viņi mīlestībā
pakļāva sevi Dieva valstībai, vai
sacēlās pret Viņu un kļuva par
cita karaļa kalpiem.
Tāpēc Evaņģēlijs mūs mudina
uz žēlsirdības darbiem – gan
miesīgiem, gan garīgiem, jo Karalis mūs tiesās pēc mūsu izrādītās mīlestības mūsu brāļiem un
māsām, uz ko mūs mudina mūsu mīlestība uz Dievu. Tad mēs
varēsim dzirdēt: „Nāciet, mana
Tēva svētītie, un iemantojiet
Valstību, kas jums sagatavota no
pasaules radīšanas! ”

diakons Dainis
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Draudzes informācija
- 26.novembris Mūsu Kungs Jēzus Kristus -- visas pasaules Karalis.
Pēc Sv. Mises plks. 10.00 Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, Cilvēces veltīšana
Vissvētākajai Jēzus Sirdij un Vissētākā Sakramenta godināšana un adorācija.
- 2.decembrī, pirmā mēneša sestdienā, Tautas Nemitīgā Rožukroņa tikšanās.
Sv.Mise plkst. 12.00, Rožukronis, sadraudzības laiks!
- 3.decembrī plkst. 12.00 būs īpaša ģimeņu Sv. Mise. Gaidīti visi – gan mazi,
gan lieli, gan ik nedēļas Baznīcas apmeklētāji, gan tie, kam gājiens uz Baznīcu
sanāk retāk īstenojams. Pēc tam aicinām uz sadraudzību Sv. Ģimenes mājā. varēsim gan iepazīties, gan padziedāt, gan pārrunāt ko katrs visvairāk vēlētos redzēt draudzē.
- 3.decembrī plkst. 20.00 koncerts J.S. Baha Rekonstruētie instrumenti
- 8., 9. un 10.decembrī Seminārs „12 SOĻI un 12 tradīcijas.” Aicināti AA
(anonīmie alkoholiķi) biedri un draugi! Klostera iela 4, Liepas zālē.
- 13. decembrī Fatimas Dievmātei veltīta sv. Mise plkst. 12.00
- Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas vakars. Mīļi aicināti visi!
- 26. novembrī plkst. 20.00 (pēc sv. Mises ) uzstāsies Baha festivāla koris. Programmā: Claudio Monteverdi (1567-1643) skaņdarbi
- 2.decembrī, plkst. 20.00 Adventa ieskaņu koncerts. Piedalās Kamerkoris
Fortius, diriģente Māra Marnauza, Jānis Kurševs (tenors), Linards Šveklis
(ģitāra), Manuels Fernandezs (flauta). Programmā: Ariel Ramirez Misa Criolla,
Ola Gjello, Arvo Pärt u.c. komponistu garīgā mūzika. Ieeja par ziedojumiem
baznīcai.
- 3. decembrī plkst. 16.00 koncerts Mieram tuvu Solidaritātes fonda atbalstam „Mums ir labi šeit būt” baznīcā un tad SĢM māksla darbu izstādes atklāšana (izstāde skatāma līdz 7.decembrim)
- 10. decembrī plkst. 19.30 jauniešu kora „Kamēr” jaunā albuma „Pelēcis.
Plakidis. Kamēr…” atvēršanas koncerts. Koncertā, ieskandinot 2. Adventi, skanēs G. Pelēča un P. Plakida kormūzikas labāko darbu izlase, kas iemūžināta CD
formātā. Ieeja par ziedojumiem.
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Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
- Otrdienās, 28.novembrī plkst.11.00
Vingrošana kopā ar ārstnieciskās vingrošanas treneri Rudīti.
- Pirmdienās, plkst. 17.30 Angļu valoda. Vada Anna.
- Otrdien, 28.11. plkst.13.00 Senioru klubiņā Lekciju cikla „Sievietes
veselība pēc 50” 3. lekcija. Sporta nodarbība kopā ar sporta speciālisti Ievu Krūmiņu.
- Otrdienās, plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas. Pierakstīties pa
tālr. 29158076. Vada diakons Dainis Stikuts.
- 7.decembrī plkst. 18.30 SĢM izstādē aplūkojamo mākslas darbu
labdarības izsole (dalība izsolē, iepriekš reģistrējoties).

www.magdalenasdraudze.lv

www.magdalenasbaznica.lv

DraudzesC www.facebook.com/Madalasdraudze
Mūsu draudzes grāmatu galdā var iegādāties “Katoļu baznīcas kalendārs 2018” un decembra Mieram Tuvu.
Pāvests Francisks: Euharistija ir piemiņa, bet tā nav tikai pagātnes notikuma atcere. Piemiņa savā ziņā aktualizē pagātnes notikumus. Tas, kas
notika kādreiz, notiek arī šodien – šeit un tagad, mūsu vidū. Tajā aizvien
atkārtojas tas, kas notika pirms 20 gadsimtiem. Euharistijā Kristus grib
mums dāvāt savu uzvaras pilno mīlestību. Ja Svēto Komūniju pieņemam
ar ticību sirdī, tad arī mēs kļūstam spējīgi patiesi mīlēt Dievu un tuvāko
tā, kā Viņš mūs mīlēja. Ja manā sirdī ir Kristus mīlestība, tad es varu pilnībā sevi veltīt otram, esot droši pārliecināts, ka, pat ja, gadījumā, otrs
mani ievainos, es nemiršu. Pretējā gadījumā, man būtu jāaizstāvas. Francisks skaidroja, ka mocekļi atdeva savu dzīvību tieši tādēļ, ka bija pārliecināti par Kristus uzvaru pār nāvi. Tikai tad, ja piedzīvosim šo Kristus spēku, Viņa mīlestības spēku, varēsim būt patiesi brīvi no bailēm atdot sevi
citu labā.

