Magdalēnas vēstis

2017. gada 10. decembrī Nr. 02 (311)

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 10. decembrī Nr. 02 (311)

Dārgā draudze! Šodien, turpinot
liturģisko Adventa laiku, mēs
iepazīstam Jāni Kristītāju.
Svētais Jānis Kristītājs māca:
"Gandariet, nolīdziniet lepnības
kalnus un piepildiet remdenības
un mazdūšības ielejas, jo
pestīšana ir tuvu!"
Nolīdziniet kalnus un paugurus:
kas gan cits ir šie kalni un
pauguri kā iedomība, lepnība un
sevis pārvērtēšana. Tas ir
vislielākais šķērslis Kunga
atnākšanai, jo Viņš pazemina
lepnos.
Kungs ienāks mūsu sirds
dziļumos un tur apslēpto
lepnību atradīs.
Līdziniet ceļus, dariet tos
taisnus! Kungs it kā saka:
taisnojiet savus tik daudzos
divkosīgos nodomus, lai jūsos
paliek vien vēlēšanās patikt
Dievam, dariet to gandarot! Lai
tas ir mērķis, uz kuru mēs visi
tiecamies.
Gan ar vārdiem, gan ar radikālo
dzīvi Jānis Kristītājs mudināja
cilvēkus atgriezties no grēkiem

Jānis bija Kristus priekštecis gan
dzimšanā un sludināšanā, gan
kristībā un nāvē. Svētais Jānis
Kristītājs iepazina augstāko
mīlestības liecību, viņš tika
apcietināts un gāja nāvē, lai arī
tajā līdz galam apliecinātu
patiesību.
Visa Jāņa dzīve savā ziņā
koncentrējas šajā mirklī, kad
viņš ir balss, kura norāda uz
Jēzu!
Tāpat kā toreiz arī šodien Jānis
Kristītājs sagatavo nepārtraukto
Kristus atnākšanu cilvēku
dvēselēs un tautās. Līdz pat
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Draudzes informācija
Sirsnīgi sveicam mūsu draudzē priesteri Juri Zarānu! Viņš vadīs Euharistiju
plkst. 10. 00. Priecājamies par viņa iesaistīšanos mūsu draudzē!
Šodien, 10.decembrī Sv. Ģimenes Mājā plkst. 14.00 Katehēze pieaugušajiem!
Šodien, 10.decembrī plkst. 15. 00 turpinot Alfas kursa nodarbības Lūgšanas u n
evaņģelizācijas tikšanās. Programmā lūgšana, slavēšana, Ž. Bastēna lekcija un
sadraudzības laiks! Aicināti visi!
Šodien, 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.
10. decembrī Svētās Ģimenes Mājā ir apskatāmi mākslinieces Dinas Ābeles
darbi. Šos darbus var iegādāties. Izstāde būs atvērta un pieejama līdz Kristus
dzimšanas svētkiem!
13. decembrī Fatimas Dievmātei veltīta sv. Mise plkst. 12.00
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas vakars.
Mīļi aicināti visi!
Ceturtdien 14. decembrī 18.00 Magdalēnas draudzes Liepas zālē norisināsies
jauniešu slavēšanas vakars "Pegazs" - radošiem jauniešiem. Izdzīvosim kopā
būšanas un slavēšanas prieku, kā arī sajutīsim un pagaršosim gabaliņu no Itālijas,
jo šis vakars paredzēts itāliskās noskaņās.
16. decembrī plkst. 16. 00 mūsu draudzē bērnu Ziemassvētku pateicības
koncerts! Visi mīļi aicināti!
16. decembrī plkst. 18. 00 Karmela trešā ordeņa tikšanās. Programmā: lūgšanas,
sadraudzības laiks, sv. Mise, iepazīšanās Sv. Ģimenes Mājā.

17. decembrī plkst. 10:00-15:00 Klostera ielā 4 Katoļu
Baznīcas Vēstnesis un Sv. Marijas Magdalēnas draudze aicina
uz ikgadējo Klosterielas Adventa tirdziņu!
21. decembrī plkst. 20:30 "La Pastorale sur la Naissance de
Notre Seigneur Jésus-Christ " mūsu dievnamā baroka
ansambļa koncerts.
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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, 12.12. plkst. 13.00 Senioru klubiņā fizioterapeites Rudītes
Skroderēnas lekcija "Mugurkaula veselība un vingrošana".
Trešdien,13. un 20. decembrī plkst. 17.30 Dejas meditācija.
Plkst. 18.30
Kontemplācija. Vada māsa Diāna.
15.decembrī plkst.12.00 Režisora Valdemāra Helmaņa
dokumentālās filmas ‘’Mīlestība kā Dieva dāvana’’ (par tēvu Viktoru
no Kārsavas) pirmizrāde. Tikšanās ar filmas režisoru.
21.decembrī plkst. 14.30 Māras zālē notiks Senioru deju kopas
‘’Magdalēna’’ un dziedātāju koncerts un Ziemassvētku eglīte. Visi
l a i p n i
a i c i n ā t i
u z
k o n c e r t u !
Otrdienās, plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas. Pierakstīties pa tālr.
29158076. Vada diakons Dainis Stikuts.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Ģimeņu dievkalpojums mūsu draudzē (sv. Mise bērniem un vecākiem) notiks
30. 12. plkst. 15.00. Aicināti visi!
Pāvests Francisks. «Esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad pienāks laiks
[...], lai viņš, negaidīti atnākdams, neatrod jūs guļam».
Uzmanīgs ir tāds cilvēks, kas pasaules troksnī neļaujas izklaidībai un
virspusējībai, bet dzīvo pilnīgā un apzinātā veidā, kura rūpes pirmām kārtām
ir vērstas pret citiem cilvēkiem.
Ar šādu attieksmi labāk izpratīsim savu tuvāko asaras un vajadzības, kā arī
viņu cilvēciskās un garīgās spējas.
Modrs cilvēks nepakļaujas slinkumam, mazdūšībai, bezcerībai un
izmisumam. Tāds cilvēks noraida tukšību, ko piedāvā mūsdienu pasaule, jo
dzenoties pēc tās tiek izšķiests laiks un zaudēts iekšējais miers.
Būt modriem nozīmē atļaut Dievam ienākt savā dzīvē un apzināties Viņa
labestības un maiguma pilnās klātbūtnes lielo vērtību. Mūsu baznīcām jākļūst
par kalpošanas un nesavtības oāzēm, par miera un modrības vietām!

