Vidzemes jūrmalas katoļu
draudžu lapa
Nr. 1
Izdevums ir par
ziedojumiem

Kad tuvojas Ziemassvētki, bieži vien
nākas arī domāt par Baznīcu. Bet kad do
mājam par Baznīcu, pirmām kārtām nāk
prātā pāvests, bīskapi, priesteri, prāvests,
svētdienas skola. Citreiz par Baznīcu iedo
mājamies pat tad, kad ieraugām klostera
brāli vai māsu. Bērns pirmoreiz satiekas
ar Baznīcu, kad viņu ieved baznīcā un pie
ved pie altāra, kad redz tur arī priesteri.
Un mēdz būt arī tā, ka pirmā tikšanās rei
ze ar Baznīcu ir arī pēdējā. Daudzi domā
par Baznīcu kā institūciju. Viena lieta ir
tas, ko mēs redzam, bet ir arī neredzamā
daļa. Līdzīgi kā lazdu riekstam. Tas, ko es
nosaucu, ir tikai ārējais apvalks, citreiz tik
ciets, ka to nevar pāršķelt, pat zobus var
izlauzt. Un ir daudz cilvēku, kas netiek
līdz vidum. Līdzīgi arī cilvēku dzīvē, ja
iekšienē nav nekā, tad tā ir metama ārā;
ja Baznīcas sirdī nav nekā, tad tas nekam
neder. Tāpēc apvalks ir citreiz ļoti svarīgs.
Līdzīgi rieksta čaulai, ciets apvalks sargā
savu augli. Bet apvalks nenosaka, kāda
būs iekšpuse. Tas tikai aizsargā.

2013. gada 24. decembris

Priestera katehēze
vērtības, ar kuru palīdzību var sasniegt
pestīšanu. Baznīcas noslēpums ir līdzīgs
laimīgas ģimenes mājai. Baznīca ir ģime
niska kopiena uz zemes, kas apliecina šo
svarīgo noslēpumu. Ir zīmīgs Kristības
sakraments; kristot cilvēku, viņu pieņem
kā Dieva bērnu, dodot viņam vārdu. Tas
nozīmē, ka cilvēka sirds tiek pieslēgta
pie Jēzus Sirds, un tā mēs visi caur Viņu
esam savstarpēji saslēguši savas sirdis
kopā. Viņš ir mūsu Karalis šeit un mū
žībā. Baznīcu varētu salīdzināt ar cilvēku
kopienu, kuri ir sanākuši pie ugunskura
sildīties. Cilvēki, kuri ilgojas pēc gaismas
un siltuma .

Šajos Ziemassvētkos atvērsim savas
sirdis uz Dievu un tuvāko, lai tur var iemā
jot pats Bērns Jēzus. Izvairīsimies, lai ne
piesārņotu mūsu sirdis ar netīrumiem,
proti; strīdiem un kašķiem, nesaticību un
skaudību. Dāvāsim cits citam prieku, sa
pratni, labu vārdu un Mīlestību. Visiem
draudzes locekļiem novēlu siltus un gai
šus, Mīlestības pilnus Ziemassvētkus, lai
Kas ir Baznīca? Baznīcu ir dibinā Dieva Baznīca dzimst katrā mūsu sirdī.
jis pats Kristus. Baznīca ir ticīgu cilvē Svētīgus Ziemassvētkus un Mīlestības
ku kopiena, kurā vēlas, lai būtu garīgas bagātu Jauno gadu!
Priesteris Ilmārs Kravalis

2013. gadā Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzes baznīcā:
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7. aprīlī, draudzes titulārsvētkos – Dieva Žēlsirdības
jeb Baltajā svētdienā – mūs vizitēja V.E. arhibīskaps
metropolīts Zbigņevs Stankevičs

7. jūlijā sveicām mūsu jauno administratoru priesteri
Ilmāru Kravali. Attēlā: baznīcas simbolisko atslēgu
jaunajam saimniekam nodod līdzšinējais prāvests
Agris Klovāns

28. jūlijs. Pirmās Svētās Komūnijas svētki – vislielākie,
protams, Vilitai un viņas ģimenei, bet arī priesterim
Ilmāram un mums, draudzei

13. oktobris. Arī mūsu draudzē svinam ražas svētkus.
Kartupeļu maiss un liels bumbieru grozs palicis
“aiz kadra” – šķūnītī aiz baznīcas. Ar Dieva svētību
izaudzēto baudīs Rīgas Garīgā semināra audzēkņi
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Fotografējis Raimonds Stoks

Un vēl paveikts:

– draudzes baznīcā ir uzlabota ugunsdrošības sistēma, parādījušies ugunsdzēšamie aparāti;
– tiek veikta apkures sistēmas renovācija;
– paveikta logu ailu siltināšana no ārpuses;
– pagalmā uzstādīta tualete;
– sakārtots pagrabs un šķūnīši;
– saudzējam elektrību, pakāpeniski pārejot uz Led apgaismojumu;
– arī mēs vācām ziedojumus Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas remontam un Sv. Antona
baznīcas celtniecībai;
– Adventa sestdienās tika svinētas Roratu Sv. Mises, uz tām devāmies ar aizdegtām svecēm lukturos

– tiek dibināta žēlsirdības kustības “Caritas” brīvprātīgo grupa
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Šodien Bērniņam Jēzum ir dzimšanas diena.

Ziemassvētki - dāvanu laiks.

Daži ieteikumi Ziemassvētku dāvanām:

–
–

tavam ienaidniekam piedošana
tavam pretiniekam cieņa
tavam draugam tava sirds
sev satikšanās ar Betlēmes Bērniņu

–

–

Interesanti zināt:

Kūču vakarā (24. decembra vakarā):
Uz galdauta liek sienu, simbolizējot Jēzus dzimšanu stallītī un guldīšanu silītē. Uz siena liek baltu drēbīti, kas simbolizē Bērna
autiņus, un uz tās liek oblātes, kas simbolizē pašu Jēzu Kristu.
Pirms mielasta tiek lasīts fragments no Evaņģēlija, kurā runāts par Jēzus dzimšanu:
Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa Māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, pirms viņi sanāca kopā, izrādījās, ka viņa ir
mātes cerībās no Svētā Gara. Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja viņu klusām atstāt.
Bet, kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī, sacīdams: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu
sievu Mariju, jo, kas viņā dzimis, Tas ir no Svētā Gara. Un viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs
savu tautu no tās grēkiem.”
Bet tas viss notika, lai piepildītos, ko Kungs bija runājis caur pravieti, sakot: “Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu un Viņu
nosauks vārdā Emanuēls,”– kas tulkojumā ir “Dievs ar mums”.
Uzmodies no miega, Jāzeps izdarīja tā, kā Kunga eņģelis bija viņam pavēlējis, un pieņēma savu sievu. Un viņš to nepazina, kamēr
viņa dzemdēja Dēlu, kuru viņš nosauca vārdā Jēzus. (Mt 1, 18-25)
Pēc tam visi dalās ar oblātēm – katrs nolaužot gabaliņu no cita oblātes un viens otram vēlot laba vēlējumus.
Ir divas galda ēdienu tradīcijas – bez gaļas un ar gaļu. Ja izvēlas ēdienu bez gaļas, tad ēd karpu, kāpostus, sēnes, riekstus utt.
Vēsturnieki raksta, ka uz galda bijis dažāds ēdienu skaits. Zemnieka mielastā bija septiņi ēdieni, muižnieka – deviņi, bet
lielkunga – vienpadsmit. Mūsdienās ir paradums uz galda likt 12 ēdienus.
Par ēdienu simbolisko nozīmi varar izlasīt draudzes mājaslapā www.vidzemesjurmalasdraudzes.lv

Un vēl – plānotie darbi:

Kanalizācijas sistēmas izbūve; priestera dzīvojamo telpu plānošana un pārbūve; tualetes izbūve
pagrabā; draudzes telpu plānojums; jaunu logu nomaiņa visai baznīcai ; apkures katla un radiatoru
izbūve baznīcā; priekštelpas izbūve ; novērošanas sistēmas ierīkošana; un citi darbi
Nepieciešams jūsu – arhitekta, galdnieka, projektu veidotāja, santehniķa
un citu speciālistu atbalsts.
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Informatīvā lappuse

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze
Reģistrācijas numurs 99500000893
Adrese: Ainažu iela 42, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
LV-2160
Sv. Mise svētdienās plkst. 12.00, otrdienās un
trešdienās plkst. 7.00
Svētdienās plkst. 11.00 – Rožukronis;
plkst. 11.30 – Suplikācijas (Svētais Dievs);
plkst. 11.45 – Dieva žēlsirdības kronītis
Janvārī sāks darboties svētdienas skola.
Pieteikties pie priestera.
Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam:
AS SEB banka UNLALLVX
LV61UNLA 0050 0168 3953 5LVL

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze



Ja Dievs Tev ir dāvājis skanīgu balsi, aicinām pievie
noties mūsu draudzes “nelielajam, bet sparīgajam”
(V.E. arhibīskapa Z. Stankeviča teiktais) korim.
Kora mēģinājumi svētdienās pēc Sv. Mises.
Caritas
Draudzē uzsāk darboties Caritas Latvija brīvprātīgo
grupa.
Tu arī vari iesaistīties šajā darbā. Sazinies ar mums!
Kontaktpersonas:
Anna 67952046; 28233920
Marija 67951105; 27118102
Margarita 67951802; 26394583
Jānis 67955157; 29262696

Aktuāli
Saulkrastu
Dieva Žēlsirdības draudzē
Limbažu
Sv. Laurencija draudzē
Salacgrīvas
Sv. Marijas Goreti draudzē
Kontaktinformācija

Limbažu Sv. Laurencija draudze
Adrese: Ceriņu iela 1, Limbaži, LV-4000
Sv. Mise svētdienās plkst. 9.00
Pirms Mises lūgšanas, grēksūdzes. Baznīca
atvērta stundu pirms un pēc Sv. Mises.
Svētdienas skola, katehēze. Pieteikties pie
priestera.
Salacgrīvas Sv. Marijas Goreti draudze
Adrese: Valmieras iela 8, Salacgrīva,
Salacgrīvas nov., LV-4033
Sv. Mise mēneša II un IV svētdienā
plkst. 18.00

Sludinājumi

Alūksnes draudze Saulkrastu katoļu
draudzei un tās priesterim Ilmāram
Kravalim novēl miera un mīlestības
pilnus Kristus Dzimšanas svētkus
Vieta Tavam sludinājumam
(bezmaksas).

Gaidām Jūsu atsauksmes un
ierosinājumus, lai kopīgu veidotu mūsu
draudžu lapiņu
Jūsu priesteris

Ziemassvētku dievkalpojumi
24. dec.
plkst. 21.00
Svētku Sv. Mise
plkst. 18.00
Svētku Sv. Mise
plkst. 12.00
Ganiņu Sv.Mise

25. dec.
plkst. 12.00
Kristus Dzimšanas Sv. Mise
plkst. 9.00
Svētku Sv. Mise

26. dec.
plkst. 11.00
Sv. Mise

plkst. 18.00
Ganiņu Sv. Mise

Atbildīgais par izdevumu: priesteris Ilmārs Kravalis, tālr. 25909060, darbā 29374540, mājās 67133466
e-pasts: ilmars.kravalis@mil.lv vai ilmars.kravalis@gmail.com;
mājaslapa www.vidzemesjurmlasdraudzes.lv
Makets, korektūra: Margarita Stoka, tālr. 26394583;
kā arī varat rakstīt uz šīs draudžu lapas e-pastu: draudzesavize@inbox.lv

