Magdalēnas vēstis

2017. gada 3. decembrī Nr. 01 (310)

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 !

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

 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). Katehēze pieaugušajiem svētdienās plkst. 16. 00 SĢM.
 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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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes
informatīvā lapa 2017. gada 3. decembrī Nr. 01 (310)

Esiet nomodā un lūdzieties… /Jēzus/
Dārgā draudze! Šodien iesākam
jaunu liturģisko Adventa laiku,
kas
sagatavo
mūs
Ziemassvētkiem!
Vārds ‘advents’ apzīmē
‘atnākšanu’, ‘klātbūtni’. Senatnē
ar to apzīmēja karaļa vai
imperatora ierašanos kādā
provincē. Mums, kristiešiem, tas
izsaka kaut ko brīnišķīgu, proti,
Dievs atvēra savas debesis un
noliecās par cilvēku. Šis laiks
nav tikai
Kunga dzimšanas
piemiņa, gadadiena, bet arī
gatavošanās Kristus otrreizējai
atnākšanai. Adventa laikam ir
divkāršs raksturs: tā ir
gatavošanās Kunga Dzimšanas
lielajiem svētkiem, kad tiek
pieminēta Dieva Dēla pirmā
atnākšana cilvēku vidū un
vienlaicīgi, tas ir laiks, kurā, caur
šo piemiņu dvēsele tiek vadīta
uz Kristus otrreizējo atnākšanu
laiku beigās.
Adventa laiks atgādina mums
par Dieva klātesamību pasaulē.
Dievs nekad mūs nepamet. Viņš
nāk mums pretī visdažādākajos
veidos. Tas ir atgriešanās laiks.

Atgriezties nozīmē novērsties no
sevis un no pasaules, lai
pievērstos Dievam, izvēlētos
Dievu kā vienīgo un visaugstāko
labumu. Šī izvēle pieprasa
radikālu pārmaiņu mūsu
domāšanas un dzīves veidā. Tas
nozīmē ticēt, lūgties un
nesavtīgi darboties citu labā, būt
modram un paļāvīgi gaidīt!
Dievs vēlas nākt pie mums,
iemājot mūsu vidū un palikt
kopā ar mums. Dievs mūs vēlas
darīt brīvus no visa, kas mums
traucē sasniegt patieso laimi!
Svētīgu Jauno Baznīcas gadu!
Priesteru vārdā—pr. AK
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Draudzes informācija
Šodien, 3.decembrī plkst. 12.00 Sv. Mise Ģimenēm! Gaidīti visi – gan mazi, gan
lieli, gan ik nedēļas Baznīcas apmeklētāji, gan tie, kam gājiens uz Baznīcu sanāk
retāk. Nākošais dievkalpojums 30. 12. plkst. 15.00. Aicināti visi!
Šodien, pēc sv. Mises plkst. 10.00 Magdalēnas sadraudzības agape!
Šodien, 3.decembrī plkst. 14. 00 Alfas kursa nodarbības noslēdzošā nodarbība.
Tēma : Kāpēc man vajadzīga baznīca? Lekciju vadīs Žozefs Bastēns! Aicināti
visi! Pateicības laiks un diplomu izsniegšana!
Šodien, 3.decembrī plkst. 16.00 koncerts Mieram tuvu Solidaritātes fonda
atbalstam „Mums ir labi šeit būt” (baznīcā). Pēc tam SĢM māksla darbu
izstādes atklāšana (izstāde skatāma līdz 7.decembrim) 7.decembrī, plkst.
18.30 SĢM izstādē aplūkojamo mākslas darbu labdarības izsole
(dalība izsolē, iepriekš reģistrējoties).
Šodien, 3.decembrī plkst. 20.00 koncerts J.S. Baha Rekonstruētie instrumenti!
Rīgas Garīgā semināra vārdā pateicamies par savāktajiem ziedojumiem topošo
priesteru atbalstam. Mūsu draudze ir saziedojusi 875 eiro! Sirsnīgs paldies!
7. decembrī plkst. 17. 00 mūsu draudzē Mūzikas akadēmijas ieskaite, diriģēšana
ar kori. Garīgās mūzikas koncerts!
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!
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.
Turpinot tradīciju Adventa laikā mūsu draudzē būs iespēja pieņemt
savās mājās Jēzus bērniņa figūru. Draudzes locekļi ir aicināti
pieteikties pie draudzes dežurantes.
Jauno liturģisko gadu mūsu baznīcā iesāksim ar ieinteresēto draudzes
locekļus formācijas kursiem, kuri palīdzēs dievkalpojuma laikā lasīt
Svētos Rakstus.
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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!
Otrdien, 5. decembrī, plkst. 13:00 Senioru klubiņā lekciju cikla
‘’Sievietes veselība pēc 50’’ 4. lekcija. Viesos psihoterapeite Irēna
Larionova.
Ceturtdien, 7. decembrī plkst 10:00 diskusija “Ārzemju adopcija –
par un pret”. Piedalās Valsts un pašvaldību amatpersonas,
Tiesībsarga birojs, NVO. Diskusijas moderators – Ansis Bogustovs.
Ceturtdien, 7.decembrī plkst.11.00 Ekskursija uz Rīgas Doma
baznīcu (pieteikties pie sociālā darbinieka).
Piektdien, 15.decembrī plkst.12.00 Režisora Valdemāra Helmaņa
dokumentālās filmas ‘’Mīlestība kā Dieva dāvana’’ (par tēvu Viktoru
no Kārsavas) pirmizrāde. Tikšanās ar filmas režisoru.
Otrdienās, plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas. Pierakstīties pa tālr.
29158076. Vada diakons Dainis Stikuts.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Rorātmises ir neatņemams Adventa, gaidīšanas laika,
elements. Mises nosaukums cēlies no Mises ievaddziesmas nāk no
pravieša Isaja grāmatas: „Lejiet lietu, jūs debesis, augšā, padebesis lai
taisnību raso, lai zeme atveras un glābšana dīgst, un taisnība sazeļ. ” (Is
45,8)
Rorātmises īpaša ārējā zīme ir aizdegta, liela, balta, apsieta ar lenti,
izrotāta ar zaļumiem rotāta svece, kas simbolizē Adventa gaidīšanas
aizbildni Mariju, jo viņa, līdzīgi kā rītausma spīd vēl pirms saullēkta,
nāca kā gaisma pirms pasaules Gaismas – Jēzus Kristus.
Tradicionāli šī Mise tiek svinēta agri no rītā sveču gaismā.
Polijā un Baltkrievijā, piemēram, Rorātmisi svin arī vakaros, lai pēc
iespējas vairāk cilvēku to varētu apmeklēt. Rorātmisēs ir lieliska
iespēja garīgi kopā ar Jaunavu Mariju gaidīt Pestītāja atnākšanu.

