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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 !

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 Buzievičs, 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. 14. 00 SĢM.
"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 2018. gada 25. novembrī Nr. 47 (361)

Dārgā draudze,
pēdējā Baznīcas liturģiskā
gada svētdiena ir Kristus,
visas pasaules Karaļa, svētki.
Šos svētkus ir iedibinājis
pāvests Pijs XI 1925. gadā.
Tie apliecina Kristus valstības
uzvarošo klātbūtni mūsdienu
pasaulē un uzsver Kristus
atnākšanas eshatoloģisko
būtību, kuru īpaši izteiks
Adventa laiks.
Apliecinot Jēzu Kristu kā
pasaules Karali un Kungu
nozīmē atzīt, ka cilvēks savu
brīvību pakļauj nevis kādai
zemes varai, bet vienīgi
Dievam.
Pēc
augšāmcelšanās,
parādoties saviem mācekļiem,
Kristus teica: „Man dota visa
vara debesīs un virs zemes’’. Šī
vara izriet no mīlestības, ko
Dievs pilnībā atklāja caur sava
Dēla upuri. Kristus valstība ir
dāvana, ko Viņš dāvā visu
laiku cilvēkiem, lai ikviens,

kas tic, nepazūd, bet iegūst
mūžīgo dzīvi. “Dievs valda no
krusta.” Krusts ir Karaļa
tronis un karogs. Daudzi no
mocekļiem nomira ar
saucienu uz lūpām: „Lai dzīvo
Kristus Karalis”.
Lai Dievs valda pār mūsu
sirdīm un lai cilvēka jūtas
allaž tiktu virzītas pie Dieva!
Kristus — Karaļa — svētki
nozīmē to, ka Kristus sevī nes
ķēnišķības pilnību, kurā arī
mēs ņemam dalību! Pr. Andris
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Draudzes informācija
Novembra mēnesī visi rīta dievkalpojumi (30.
dienas) ir veltīti mirušo piemiņai. Aicinām neaizmirst
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja

savus piederīgos, kuri jau iegājuši mūžīgajā dzīvē.
Šodien visi ziedojumi Latvijas dievnamos tiek vākti
Rīgas starpdiacēžu garīgajam semināram. Ar šodienas
ziedojumu mēs atbalstam jauno priesteru formāciju,
teoloģiskās izglītības iegūšanu un aicinājumu pastorāli.
Sirsnīgs paldies visiem par atsaucību un iesaistīšanos!
Pēc sv. Mises plkst. 10. 00 Magdalēnas agapes
tikšanās Liepas zālē. Aicināti visi!

darbinieces Inga
Lukašinska un Ingūna Barinova; kontaktinformācija: tālr.
20000466.

25. novembrī mūsu draudzē plkst. 12. 00 Sv. Mise
ģimenēm un bērniem! Sv. Misi svinēs priesteris A.
Maziļevskis.
25. novembrī mūsu draudzē plkst. 19. 30 GABRIELS
FORĒ "REKVIĒMS" Izpilda kamerkoris ‘Versija’.
Kopējais skaņdarba ilgums ~ 35 min.
Šodien, 25. novembrī plkst. 15. 00 Māras zālē
ALFA kurss nodarbība!
Nedēļas nogale Alfai no 30. 11-2. 12.
Īpaši aicināti tie, kuri gatavojās Sakramentu pieņemšanai!
26. 11. plkst. 18. 00 mūsu draudzē Tezē lūgšana!
1. decembrī plkst. 12. 00 Tautas Rožukroņa sv. Mise
pēc tam Rožukronis, sadraudzības agape.
1. decembrī plkst. 17. 00 Liepas zālē JAUNIEŠU
ALFAS komandas tikšanās! Pieteikties pie Brigitas
20218214
2. decembrī plkst. 15. 00 Adventa ieskaņas koncerts
2. decembrī pēc sv. Mises plkst. 18. 00 Campanella
koncerts. Visi mīļi aicināti!

Mūsu izpratnē karalis ir tas, kas visu var. Šīsdienas Dieva
Vārda lasījumi atklāj, ka Jēzus varai ar šo izpratni nav nekā
kopīga.
Dievs mūs ir darījis cienīgus būt par līdzdalībniekiem svēto
mantojuma gaismā. Viņš mūs ir ievedis sava mīļotā Dēla
valstībā. Dēls ir neredzamā Dieva attēls, visas radības
pirmdzimtais. Lūk, Kristus varas pirmā raksturīgā iezīme —
kopš mūžības, kā saka apustulis Pāvils, mēs esam no Viņa
cilts.
Kristus dievišķība ir Viņa pirmā raksturiezīme, Viņš ir mūsu
Ķēniņš, jo mēs līdzināmies Viņam.
Ja esam radīti pēc Viņa attēla, tas nozīmē, ka Viņš ir pilnībā
atbildīgs par mums. Tā nav varas izmantošana savos nolūkos,
bet gan pirmdzimtā jeb vecākā brāļa atbildība, Jēzus pats
iemieso savas ģimenes — visas cilvēces — likteni.
Dievišķā vara nešķir To, kas valda, no Viņa pārvaldāmajiem
— tā ir vienotības līdzeklis.
Dievs ir tik fantastiski nesavtīgs, ka, pieņemot mūsu miesu un
asinis un kļūstot ievainojams, Viņš vēlas, lai autoritāte vairs
nenozīmētu atšķirību vai pārākumu, bet gan lai, vienojot mūs
ar asins saitēm, tā kalpotu komūnijai.
Daniēls Buržuā

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv

nedēļas plānu!

Dienas centra vadītāja Inese

Švekle. Tālrunis 29446400. Sociālās

Mīļi aicinām uz SĢM aktivitātēm!
Skatīt: www.svgimenesmaja.lv

Kristus—Pasaules Karalis!

