Magdalēnas vēstis

2017. gada 17. decembrī Nr. 03 (312)

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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Dārgā draudze!
Šodien, trešajā Adventa
svētdienā, mēs turpinām iepazīt
Jāni Kristītāju. Viņš ir kā
vēstnesis, kas iet pa priekšu
Jēzum, viņš pirmais liek pamatu
Evaņģēlija vēstij.
Jānis Kristītājs jau no savas
dzimšanas bija novēlēts Dievam
un piepildīts ar Svēto Garu.
Kā pravietis, kam nav līdzīga, tas
sagatavo ceļu Tam, kam vēl
jānāk.
Jānis Kristītājs ir pēdējais no
Vecās Derības praviešiem, bet
bija pirmais, kas uzsāka
sludināšanu par Dieva Valstības
atnākšanu.
Viņš iemieso sevī Elija tēlu ar
savu pazemīgo dzīvi tuksnesī,
bet šī tēla pazīmes līdz pilnībai
noveda pats Jēzus.
Skarbais sludinātājs, kas nēsāja
rupjas drēbes no kamieļu vilnas
un pārtika no siseņiem un
kameņu medus, bija stipri
atšķirīgs no pārējiem ebreju
tautas vadoņiem. Apstaigājot
pilsētas un valsts apkārtējos
ciemus, viņš visur pasludināja,

ka Debess Valstība jau ir tuvu
klāt.
Viņš kļuva par Elija saucēja balsi
tuksnesī pēc pravieša Malahijas
pravietojuma.
Savu misiju viņš pabeidz ar
Jēzus kristīšanu un tā
pasludināšanu par Mesiju.
Priekšgājējs Jānis jums dāvā
izcilu pazemības piemēru.
Ļaudis domā, ka viņš ir mesija,
bet Jānis tūdaļ apliecina, ka nav
tas, par kuru tiek uzskatīts, viņš
neizmanto citu kļūdīšanos, lai
liktu sevi vērtēt augstāk.
Lūgsim svēto Jāni Kristītāju, lai
viņš mūsu dzīvē palīdz pirmo
vietu vienmēr atvēlēt Dievam.
Svētīgu sagatavošanos svētkiem!
Pr. Andris K.
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Draudzes informācija
Šodien, 17.decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00 sadraudzības Agape (Liepas
zālē). Mīļi aicināti visi!
Šodien, 17.decembrī Sv. Ģimenes Mājā plkst. 14.00 Katehēze pieaugušajiem!
Šodien, 17.decembrī plkst. 15. 00 turpinot Alfas kursa nodarbības Lūgšanas u n
evaņģelizācijas tikšanās. Programmā Ž. Bastēna lekcija ‘Kas ir KERIGMA’?
Šodien, 17. decembrī plkst. 10:00-15:00 Katoļu Baznīcas Vēstnesis
un Sv. Marijas Magdalēnas draudze aicina uz ikgadējo Klosterielas
Adventa tirdziņu!
Svētās Ģimenes Mājā ir apskatāmi mākslinieces Dinas Ābeles darbi. Šos darbus
var iegādāties. Izstāde būs atvērta un pieejama līdz Kristus dzimšanas svētkiem!
Katru pirmdienu plkst. 18.00 mūsu draudzes dievnamā Tezē lūgšanas vakars.
Mīļi aicināti visi!
21. decembrī plkst. 20:30 "La Pastorale sur la Naissance de Notre Seigneur
Jésus-Christ " mūsu dievnamā baroka ansambļa koncerts.
Ģimeņu dievkalpojums mūsu draudzē (sv. Mise bērniem un vecākiem) notiks
30. 12. plkst. 15.00. Aicināti visi!
Biedrība Svētās Ģimenes Māja un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas
draudze 20. decembrī plkst. 20:00 Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas
baznīcā, Klostera ielā 2, ielūdz uz labdarības koncertu
ADVENTA MESA, kas ir dzejnieka Normunda Beļska un
komponista Māra Lasmaņa kopdarbs - Ziemassvētku dziesmu cikls
solistiem, jauktajam korim un kameransamblim!
Ieeja par ziedojumiem Austrumu slimnīcas Latvijas Onkoloģijas
centra brīvprātīgo kustībai vēža pacientu atbalstam.
Pāvests Francisks: Advents ir laiks, kad esam aicināti atzīt un
aizpildīt tukšumus savā dzīvē, nolīdzināt lepnības un augstprātības kalnus,
sagatavot vietu Kungam, kas nāk.
Tukšums mūsu dzīvē var rasties no tā, ka nelūdzamies vai lūdzamies pārāk
maz. Advents ir laiks, kas mūs aicina intensīvāk lūgties un veltīt lielāku
uzmanību savas garīgās dzīves izaugsmei. Tukšums var rasties arī no
mīlestības pret tuvāko trūkuma, sevišķi pret cilvēkiem, kuriem vajadzīga ne
tikai materiālā, bet arī garīgā palīdzība. Esam aicināti būt uzmanīgākiem
pret citu cilvēku vajadzībām, būt tuvāk viņiem. Lai Kungs mums palīdz!

Magdalēnas vēstis

2017. gada 17. decembrī Nr. 03 (312)

Dievam viss ir iespējams!

Aicinām iepazīties ar Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja nedēļas plānu!
Dienas centra vadītāja Inese Švekle.
Tālrunis 29446400.

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Otrdien, 19.12. plkst. 13:00 ‘’Senioru klubiņa’’ Ziemassvētku eglīte.
Ceturtdien, 21.12. plkst. 14:30 notiks Senioru deju kopas
‘’Magdalēna’’ dziedātāju koncerts un Ziemassvētku eglīte.
Visi laipni aicināti uz koncertu!
Piektdien, 22.12. plkst. 12:00 Vingrošana māmiņām un mazuļiem,
iepriekš pierakstoties, pa tālr. 29247313.
Otrdienās, plkst. 17.30 Pastorālās konsultācijas. Pierakstīties pa tālr.
29158076. Vada diakons Dainis Stikuts.

www.magdalenasdraudze.lv vai www.magdalenasbaznica.lv
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes dievkalpojumi
24.12. Jēzus Kristus dzimšanas svētku vigīlija, 14. 00 (angļu val.),
16.00 (bērniem un ģimenēm), 19.00 (vigīlijas Mise), 23.30 (pusnakts
sv. Mise)
25.12. Jēzus Kristus dzimšanas svētki 8:00, 10:00, 11:30 (angļu val.)
18:00
26.12. Otrie Ziemassvētki 8.00, 10.00 (Latvijas televīzija), 18.00 (20.
30) koncerts
30.12. Svētā Mise ģimenēm un bērniem 15.00
31.12. Vecgada diena, Svētās Ģimenes svētki
8.00, 10.00 (pēc sv. Mises Euharistiskā procesija), 14.00 (angļu val.),
18.00 (tiek dziedāts Te Deum) (nomoda un lūgšanu nakts baznīca)
Vissvētākās Jaunavas Marijas svētki, 8.00, 10.00, 11.30 (angļu val.)
18.00. Sv. Pētera baznīcā Tezē lūgšanu vakars 17. 00-20.00
06.01. Kunga parādīšanās svētki (Zvaigznes diena)
8.00, 10.00, 12. 00 (Tautas rožukroņa kustība), 18.00 (pēc katras sv.
Mises tiek svētīts krīts, vīraks un cēlmetāls), 20. 00 koncerts.

