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Izdevums ir par
ziedojumiem

Priestera katehēze
Brāļi un māsas Kristū!
Pamazām gads iet uz beigām. Ar Kristus
Karaļa svētkiem beidzas liturģiskais gads, un ar
Adventu sāksies jaunais Baznīcas gads. Ir vērts
mazliet apstāties un padomāt, kā ir paskrējis šis
gads, ko mēs esam saņēmuši, ko ieguvuši un ko
zaudējuši. Vai esam garīgajā dzīvē uz priekšu
tuvāk Debesīm tikuši. Vai visas Dieva dāvanas
esam izmantojuši. Varam būt lepni par padarīto
mūsu draudzēs ar sīkiem remontiem, ar pašu
iesaistīšanos baznīcas darbā.
Atcerēsimies – arī šis gads ir veltīts ģimenei.
Ko esam darījuši savās ģimenēs, lai kļūtu draudzīgāki, atvērtāki, kā arī ticīgāki? Daudzi sūdzas, ka ģimenē nekas nenotiek un nekas jauns
nenotiek arī baznīcā. Varam ņemt pieredzi no
citām draudzēm. Ir draudzes, kur katru nedēļu
kāda ģimene uzņemas šefību pār draudzes baznīcu, katram ir savi pienākumi, ir iespēja būt
visiem kopā ne tikai svētdienas Sv. Misē, bet
katru dienu atnākt satikties baznīcā ar Dievu,
kopā palūgties. Izpušķot un sakārtot savu draudzes baznīcu. Citā draudzē ir ceļojošā Svētas
Ģimenes figūriņa, kuru no baznīcas svētdienā
paņem kāda ģimene, visu nedēļu lūdzas kopīgi
pie šis figūriņas un nākamajā svētdienā to atnes
atpakaļ uz baznīcu. Tad ģimene var pirmajā vietā likt lūgšanu, kopā būšanu, nevis televizoru
vai internetu, vai datorspēles. Ir daudz dažādu

iespēju, kuras mēs paši neesam izmantojuši.
Padomāsim, kas mums ir tuvāks, un apspriedīsimies ar mūsu tuvākajiem, lai pašiem būtu
prieks, kad ieraudzīsim Dieva brīnumus, prieks,
ka tie ir un mēs varam tos ieraudzīt. Nebūsim
kā tas kalps, kuram kungs iedeva talentu, un
šo talentu kalps apraka zemē, jo baidījās no
kunga. NEBAIDĪSIMIES. Padomāsim arī par
mūsu piemēru un mūsu nostāju. Kā zināt, tiek
virzīts likumprojekts “Likumprojekts par grozījumiem bērnu aizsardzības likumā – viendzimumu attiecību popularizēšanas aizliegums
izglītības iestādēs”; savāksim nepieciešamos
parakstus līdz gada beigām, lai pasargātu mūsu
bērnus. Sīkāka informācija:
http://cvk.lv/pub/public/30680.html
http://www.laikmetazimes.lv/login/balsis-parbernu-tiesibu-aizsardzibu/
Pārdomāsim, ko uzsāksim jaunajā gadā,
ar kādām cerībām sagaidīsim jauno gadu. Izmantosim katru brīdi, lai pateiktos Dievam un
mūsu tuvākajiem, neatliksim to uz vēlāku laiku.
Lai Valsts svētkos esam lepni par paveikto – par
sevi, par draudzi, par pilsētu un par valsti.
Sirsnīgi sveicu visus svētkos un uz tikšanos
baznīcā!

Priesteris Ilmārs
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Saulkrastu draudzē

25. oktobrī piedalījāmies baznīcas, tās dārza un
apkārtnes sakopšanas talkā. Pēc padarītā darba
priesteris Ilmārs mūs cienāja ar vēl siltām picām.

Vēl:

◆ Baznīcas pagrabtelpā ir nomainīts apkures katls.
◆ Ir nomainīti vēl četri logi – blakus ieejas durvīm
un augšā kora telpā.

Viesojoties Ādažu kapelā svētku reizē

2. novembrī Ādažu (Kadagas) kapela svinēja 10 gadu
jubileju. Vizitācijā bija
ieradies V.E. arhibīskaps
Zbigņevs Stankevičs.
Dievlūdzēju pilnajā
baznīciņā bija jūtama īpaša
gaisotne, īpaša kopības
sajūta ar mūsu karavīriem,
kuri mīl savu – mūsu
dzimteni un savu – mūsu
Dievu; tieši tāpat kā mēs,
pārējā tauta.

Fotografējis
Raimonds
Stoks
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Novembrī–decembrī

18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Lūgsim: “Dievs, svētī Latviju, mūs’ dārgo tēviju!”
23. novembris – Baznīcas gada pēdējā svētdiena – Kristus Karaļa svētki. Ko mūsdienu cilvēkam nozīmē Karalis? Vai tas ir kāds
pasaku tēls vai vēsturisks personāžs? Kristus Karalis atgādina, ka Viņš ir īstais Visuma Valdnieks. Kristus Karalis atgādina, ka mums pie
dievišķās majestātes jāvēršas pazemībā un godbijībā. Visbeidzot, Kristus Karalis mums atgādina par mūsu pašu, cilvēku, cieņu.
Pat tad, ja drīzāk izvēlēsimies Jēzu uzlūkot kā dievišķo Betlēmes Bērnu, Labo ganu un Mācītāju vai Krustāsisto, arī Karalis ir patiesa
un nepieciešama Jēzus identitāte, attēls Viņa atpazīšanai un iepazīšanai. Arī tad, ja esmu nabags, apspiests un atstumts, Kristus
Karalis nav aiz augsta žoga un apsardzes paslēpies kādā bagātā pilī. Viņš ir tāds Karalis, kas atnāk pie katra savas karaļvalsts pilsoņa
un ir viņu labākais Draugs.
Priesteris Modris Lācis ( “Mieram tuvu”, 2006.)

30. novembris – pirmā Adventa svētdiena.
Vārds Advents nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē „atnākšana” vai „nākšana”, Mūsu Kunga atnākšana.
Advents ir prieka un grēku nožēlas laiks. Prieka laiks, jo mēs nevaram iedomāties neko brīnišķīgāku par Kristus bērna piedzimšanu.
Grēku nožēlas laiks, jo mums jāsagatavojas, lai tīri varētu saņemt šo dāvanu, Jēzu Kristu.
Adventa laikā vienmēr ir 4 svētdienas, kā arī 4 pilnas nedēļas. Adventa laika liturģiskā krāsa ir violeta vai purpura, izņemot trešo
Adventa svētdienu, kad priestera ornātā ir iespējama rozā krāsa. Adventa laikā Gloria netiek deklamēta, bet Alleluja tiek saglabāta.
Katrai Adventa svētdienai ir sava pamattēma, kas ved tuvāk Ziemassvētku nakts noslēpumam.
1.svētdiena: Jūsu pestīšana ir tuvu; 2.Adventa svētdiena: Sagatavojiet Kungam ceļu!; 3.Adventa svētdiena: Gaudete – priecājieties!;
4.Adventa svētdiena: Ak, Pestītāj, atver debesis!
Advents un Ziemassvētku laiks mudina uz Marijas godināšanu. Viņa ir Kunga pravietiskā zīme, ko Viņš caur pravieša Isaja muti
pasludina cilvēcei 600 gadus pirms Kristus piedzimšanas: Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārds būs Emanuēls.
Adventa laikā bieži tiek lasīti pravieša Isaja pareģojumi, bet visi Adventa lasījumi koncentrējas uz tām personām Vecajā un Jaunajā
Derībā, kuras Dievs sagatavoja un izvēlēja, lai Iemiesošanās kļūtu iespējama: Svētā Jaunava Marija, Jānis Kristītājs, Svētais Jāzeps,
Svētā Elizabete un Svētais Zaharijs. Gaidīšana sasniedz savu augstāko punktu no 17. – 24. decembrim; šajā laikā Vesperu (vakara
lūgšanu) Magnificat dziedājuma antifonas, kuras lieto arī Svētajā liturģijā, koncentrētā veidā satur septiņus Vecajā Derībā lietotus
Mesijas vārdus. Kristus tiek uzrunāts un lūgts kā:
• Sapientia – Īstenā atziņa; •Adonai – Kungs (grieķu v. Kyrios); •Radix Jesse – Jesses sakne; •Clavis David – Dāvida atslēga;
•Oriens – Rīta ausma;
•Rex gentium – Tautu karalis;
•Emmanuel – Dievs ar mums.
Adventa vēsture
490. gadā bīskaps Tūras Perpētijs oficiāli atzina Adventu par grēku nožēlas laiku Rietumeiropas Franku Baznīcā, uzliekot 3 dienu
gavēni nedēļā no 11. novembra līdz Ziemassvētkiem. Šis 40 dienu gavēnis, kurš ir līdzīgs Lielā Gavēņa laikam, pēc izcelsmes tika
saukts par svētā Mārtiņa 40 dienu gavēni.
Taču Romas liturģijā Adventa laiks, kura liturģija attīstījās gadsimtu pēc Franku Baznīcas liturģijas, nebija grēku nožēlas, bet svētku
un prieka laiks, kurš sagatavoja Ziemassvētkiem, Kristus dzimšanas svētkiem.
13. gadsimtā tika panākts kompromiss, kas apvienoja franku gavēņa un grēku nožēlas raksturu ar romiešu Svētās Mises tekstiem
un 4 nedēļu ciklu. Adventa laika liturģija pamatos palika nemainīga līdz pat Vatikāna II koncilam, kurš izdarīja dažas nelielas izmaiņas,
lai skaidrāk ieskicētu Lielā Gavēņa laika un Adventa laika atšķirības.
(www.catholic.lv pēc http://www.catholicculture.org/lit/overviews/seasons/advent/advent_what.cfm, “Mieram Tuvu” (2005), materiāliem)

Luteriskajā baznīcā pirmā svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot cerību - Kristu, otrā ir Betlēmes svece, apzīmējot aicinājumu uz pestīšanu, trešā ir ganiņu svece – prieks, bet ceturtā – eņģeļu svece jeb mīlestība.
Elmārs Barkāns, www.kasjauns.lv

8. decembris – Jaunā liturģiskā gada pirmie lielie svētki – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšana. 2009. gada
8. septembrī, godinot Jaunavu Mariju Spānijas laukumā (Romā), pāvests Benedikts XVI atgādināja: “Dievmāte mūs māca atvērties
Dieva darbībai, uzlūkot citus tā, kā Viņš to dara – sākot no sirds.
Uz citiem ir jāraugās ar žēlsirdību, mīlestību un nebeidzamu labestību, it īpaši ja viņi ir vientuļi, pazemoti vai cietuši no kādas
netaisnības.”
Priesteris Mihails Sivickis ( “Mieram tuvu”, 2011.)
Dogma par Marijas Bezvainīgo Ieņemšanu tika pasludināta 1854.gadā: “Svētlaimīgā Jaunava Marija kopš paša pirmā savas
ieņemšanas brīža, pateicoties īpašai visvarenā Dieva žēlastībai un labvēlībai, cilvēces Pestītāja Jēzus Kristus dēļ ir tikusi pasargāta no
jebkāda pirmgrēka traipa.”
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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, sestdienās plkst. 18.00
Svētdienās pirms Sv. Mises plkst. 11.00 –
Rožukronis, plkst. 11.30 – Suplikācijas, plkst.
11.50 – Dieva Žēlsirdības kronītis.
Svētdienas skolai pieteikties pie priestera.

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

Nepieciešami jumiķa pakalpojumi Saulkrastu
baznīcas jumta remontam



Meklējam brībprātīgos mūsu baznīcas mājas
lapas uzturēšanā. Gaidām Jūsu ierosinājumus.



Ir iespēja izpalīdzēt ar transportu cilvēkiem,

kas paši nevar nokļūt dievnamā uz Svēto Misi.
Jānis, tālr. 67955157; 29262696

Aktuāli
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Iespējams

pie priestera pieteikt
Sv. Mises par dzīviem un mirušajiem,
pieteikties, lai pasvētītu māju vai
dzīvokli, transportlīdzekli,
pieteikt kristības, laulības, bēres



Gaidām arī Jūsu atsauksmes un
ierosinājumus, lai kopīgu veidotu
mūsu draudžu lapiņu!
Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis

Saulkrastu draudzes baznīcā

Latvijas Valsts svētkos 18. novembrī Sv. Mise plkst. 9.00
Dievmātes Bezvainīgās ieņemšanas svētkos 8. decembrī Sv. Mise plkst. 7.00
Adventa laikā trešdienās plkst. 7.00 tiks svinētas Rorātu Mises draudzes un tās labdaru
nodomā. Dosimies uz tām ar aizdegtu svecīti lukturī!
Priesteris Ilmārs Kravalis izsaka pateicību Jānim Apinim ar komandu, firmai Ekologi (SIA
“EKO FACTORY”) un visiem, kuri iesaistījās baznīcas remontā, kā arī visiem, kas ziedojuši
baznīcas remonta vajadzībām un palīdzējuši apkures katla nomaiņā baznīcas pagrabtelpās.
Paldies arī visiem, kas lūdzās šajā nodomā!
Kontaktinformācija
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.vidzemesjurmalasdraudzes.lv
Makets, korektūra: Margarita Stoka, tālr. 26394583; draudžu lapas e-pasts: draudzesavize@inbox.lv
Draudzes fotogrāfs Raimonds Stoks, tālr. 29222183, e-pasts: raimis--s@inbox.lv

Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam: AS SEB banka LV61UNLA0050016839535

