Magdalēnas vēstis

2018. gada 2. decembrī Nr. 48 (362)

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 2. decembrī Nr. 48 (362)

Dārgā draudze,
šodien Baznīca uzsāk jauno
liturģisko gadu. Tas ir jauns
Dieva tautas ticības ceļa
posms.
Advents ir sagatavošanās laiks
Kristus dzimšanas noslēpuma
svinēšanai. Tas vēstī par
Kunga tikšanos ar cilvēci.
Adventa laiks mūs aicina
apstāties un uzlūkot šo
pasauli ar Dieva skatienu –
pilnu žēlsirdības, mīlestības
un cerības.
Gaidīšana, ar ko raksturojas
Adventa laiks, ir kristieša
pamata stāja. Tikai Jēzus var
piepildī t cilv ēka sirds
visdziļākās ilgas, cerības un
gaidas. Mēs esam aicināti
līdzināties Viņam, raudzīties
uz pasauli ar Viņa skatienu un
ļaut, lai Viņš savā bezgalīgajā
labestībā un žēlsirdībā
pārveido mūsu sirdi.
Nereti mums šķiet, ka Dievs
ir tālu no mums. Tālu no

mūsu dzīves, idejām un
darbiem. Tomēr, īstenībā, līdz
ar Jēzus piedzimšanu, Viņš ir
kļuvis tuvs. Mums jāpierod
būt kopā ar Dievu.
Lūk, Kunga atnākšanas
mērķis: iemācīt mūs
raudzīties
uz
visām
apkārtējām lietām ar paša
Dieva acīm un mīlēt tāpat kā
mīl Viņš.
Pr. AK

Magdalēnas vēstis

2018. gada 2. decembrī Nr. 48 (362)

Dievam viss ir iespējams!

Draudzes informācija

Šodien, 2. decembrī pēc sv. Mises plkst. 10. 00
misionāra Žozefa Bastēna uzruna. Pēc tam Alfas nedēļas
nogales noslēgums Māras zālē! Magdalēnas agapes
tikšanās Liepas zālē. Aicināti visi!
Šodien 2. decembrī plkst. 14. 00 sv. Mise angļu valodā,
pēc tam Adventa laika ieskaņas koncerts!
2.decembrī pēc sv. Mises plkst. 18. 00 zvanu ansambļa
Campanella koncerts. 3.decembrī plkst.18.00 mūsu
draudzē Tezē lūgšana! 4.decembrī 17.30 – Adventa
koncerts ‘’Eņģeļa spārna pieskāriens’’, koncertā piedalās
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas koris. Koncerts
notiek Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā.
5.decembrī plkst. 17.00 Liepas zālē JAUNIEŠU
ALFAS komandas tikšanās!Pieteikties pie Brigitas 20218214
8.decembrī Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās
Ieņemšanas svētki! Obligāti svināmā svētku diena!
Sv. Mises mūsu draudzē būs plkst. 8. 00, 10. 00 un 18. 00,
(sv. Mise ar garīgo adopciju),
pēc sv. Mises garīgās mūzikas koncerts (Stabat Mater).
8.decembrī plkst.16.00 Sv.Ģimenes Mājā
izdevniecības Kala Raksti, (Mieram tuvu) labdarības izsole!
Mākslinieku darbus iespējams apskatīt SĢM pagrabstāvā.
Izsoles mērķis atbalstīt Mieram tuvu solidaritātes fondu!

www.magdalenasdraudze.lv ww.magdalenasbaznica.lv
Katru svētdienu plkst. 13. 30 (Sv. Ģimenes Mājā)
KATEHĒZE PIEAUGUŠAJIEM.

No 7. uz 8. decembri Radio Marija Latvija svinēs
jubileju. Dzimšanas dienas diena tiks sagaidīta
adorāciju Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē. Pēc tam
decembrī notiks maratons - labdarības akcija, kurā
ziedojumi.

trīs gadu
ar nakts
10. - 11.
tiks vākti
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra

Svētās Ģimenes Māja
nedēļas plānu!

Dienas centra vadītāja
Inese Švekle. Tālrunis 29446400.

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

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

Trešdienās, 5. un 19. decembrī, plkst. 17.30-18.45 Dejas
meditācija. 20.00 -20.30 Kontemplācija. Vada m. Diāna.
Piektdien, 7. decembrī plkst. 10:00 - 14:00 Biedrības
“Svētās Ģimenes Māja” un “Latvijas Kristīgā alianse
bāreņiem”
sadarbībā ar nodibinājumu “Bīskapa
Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma
atjaunošanas un saglabāšanas fonds” organizē konferenci
- diskusiju “Vai “sistēmas bērnam” ir dzīve pēc
sistēmas?”.
Diskusiju atklās
Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Programmā:
Labklājības ministrijas viedoklis. Prezentācija "Atbalsts
ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas.” LM valsts sekretāra vietniece Jana
Muižniece.
Konferences - diskusijas norises vieta: Klostera iela 5,
Vecrīgā, dienas centrā “Svētās Ģimenes Māja”.
Tālrunis kontaktinformācijai: 29456275 (Ramona).
5.decembrī, 17.00 Grāmatas "Latvijas katoļu baznīcas"
atvēršanas pasākums.

