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Izdevums ir par
ziedojumiem

Priestera katehēze
Kunga lūgšana. “Lūdziet tā: Tēvs mūsu, kas esi debesīs...”(Mt 6, 9).
(Nobeigums. Sākums draudžu lapā Nr. 3 un Nr. 4)

Paganu ticībā ikvienam, bija “savs” dievs, citādi sakot, privātais dievs, kuru ikviens pielūdza
atsevišķi, lūgdams žēlastību tikai sev, un upurēja
upurus tik par savām kļūdām.
Bet, skaitot “Tēvs mūsu”, nav vairs vietas privātam dievam: šeit mēs lūdzam vienu Dievu un
lūgšanā ietveram visus cilvēkus. Teikdami “Tēvs
mūsu”, saprotam, ka jābūt arī bērniem, mūsu
brāļiem un māsām, vienai ģimenei; teikdami
“mūsu”, lūdzamies par visiem un zinām, ka citi,
skaitīdami “Tēvs mūsu”, lūdzas par mums.
Ko lai domātu tēvs, ja viens no viņa bērniem
teiktu: “Tevi, tēvs, es godāju un mīlu no visas
sirds un gribu arī katru dienu būt tev labs, bet
citi tavi ģimenes locekļi, tavi bērni, kuri mani
sauc par brāli, man pavisam nerūp, viņi var būt
vai nebūt, man tas nav svarīgi”?
Vai šāda bērna mīlestība tēvam varētu būt
patīkama?
Ar šiem diviem vārdiem – “Tēvs mūsu” – tiek
izteikts, ka mēs tikai tad varam būt un esam īsti

kristieši, kad apvienojamies ar Dievu un caur
Viņu un Viņā esam savstarpēji apvienoti ar visiem ļaudīm. Tā domāja Kristus, teikdams: “Kā
Tu manī un es Tevī, lai arī viņi ir” (sal. Jņ 17, 21).
Kad sakām “Tēvs mūsu”, mēs gara acīm redzam,
cik daudz mūsu brāļu un māsu – tā paša Debesu
Tēva bērnu – kopā ar mums ceļ uz debesīm savas
lūgšanas par saviem brāļiem un masām.
Šodien arvien biežāk notiek lūgšanu kopīga
skaitīšana. Bet vajag, lai kopējā lūgšana izpaustos ne vien kopīgi izteiktos vārdos, bet kopīgā
siržu mīlestībā, lai lūdzēju sirdis savienotos vienībā.
Tā mācēsim šādi sabiedriski lūgties cits par
citu, tad mācēsim arī dzīvot sabiedriski, cits citu
mīlēdami, cits par citu uzupurēdamies saskaņā
ar to domu, kas ietverta pirmajos Kunga lūgšanas vārdos.

Priesteris Ilmārs Kravalis
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Saulkrastu draudzes baznīcā Lieldienu laikā
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Lielajā Ceturtdienā, 17. aprīlī, Rīgas Metropolijas Garīgā semināra rektors, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles
RTI direktors, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāļu RTI un RARZI docētājs, atbildīgais par Ticības padziļināšanas
programmu Rīgas arhidiecēzē, Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles draudzes administrators priesteris Dr. theol. Pauls
Kļaviņš Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas Svētās Mises laikā mazgāja un arī noskūpstīja mūsu draudzes vīriem kājas.
Lielajā Piektdienā:

Apliecinām Kristum savu mīlestību un pateicību par Viņa
ciešanām un nāvi mūsu pestīšanas dēļ, pagodinot Viņa
krustu ar skūpstu
“Viss piepildīts!” Ziediem
rotātais Kristus kapa
altāris, pie kura varējām
kavēties adorācijā un
lūgšanās gan Lielajā
Piekdienā, gan arī Lielajā
Sestdienā, kad priesterim
Paulim svinīgajā Kristus
Augšāmcelšanās vigilijas
dievkalpojumā pievienojās
arī Sv. Jēkaba katedrāles
vikārs priesteris Renārs
Birkovs

“Lūk, krusta koks!” saka priesteris P. Kļaviņš,
noņemot krucifiksam violeto pārsegu.

Bet Pirmajās un Otrajās Lieldienās par Kristus
augšāmcelšanos kopā ar mums priecājās priesteris
Ilmārs Tolstovs. (Foto no I. Tolstova galerijas
portālā draugiem.lv)
Savukārt 27. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētdienā un mūsu draudzes
titulārsvētkos, no misijas Afganistānā pie mums jau bija atgriezies
un Svēto Misi svinēja mūsu prāvests Ilmārs Kravalis. Saules pielietajā
dienā devāmies procesijā ap baznīcu
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Svētdien, 4. maijā, mūsu baznīcā zelta kāzas svinēja priestera
Māra Ozoliņa vecāki. Svēto Misi celebrēja priesteris Māris.

Sestdien, 10. maija vakarā, pēc Svētās Mises
piedalījāmies agapē kopā ar mūsu priesteri Ilmāru.

Nelielas pārdomas
Ģetzemanes dārzā savu ciešanu priekšvakarā Jēzus teica apustuļiem: “Tā jūs nespējāt pat vienu stundu
būt ar Mani nomodā?” (Mt 26, 40)
Mācekļi bija ar Jēzu, kad Viņš svinīgi iejāja Jeruzalemē, kad Viņš darīja brīnumus, kad pavairoja maizi,
kad ārstēja spitālīgos, kad augšāmcēla mirušos. Un pameta, aizbēga Viņa krusta ciešanu laikā. Viņi nebija
sapratuši, ko Jēzus tiem teica par savu nāvi un augšāmcelšanos; augšāmcelšanās vēl nebija notikusi...
Bet mēs? Mēs, kas zinām, kas ir Kristus. Zinām, kas Viņš ir mums, zinām, ko Viņš ir izcietis mūsu
dēļ. Zinām, ka Viņš patiesi ir augšāmcēlies. Vai mēs esam ar Jēzu nomodā? Vai mēs atnākam pie Jēzus
Vissvētākajā Sakramentā? Tajās nedaudzajās stundās, kad Viņš monstrancē mūs gaida, lai katru no mums
uzrunātu un pateiktu kaut ko personīgu, tieši uzrunātu mūs katru personīgi. Jo – paliekot uzstādīta
Sakramenta priekšā un klausoties, un vienkārši esot klāt, Jēzus katrreiz kaut ko pasaka, kaut ko būtiski svarīgu.
Un – pēc Svētās Mises, pēc tam, kad esam Viņu pieņēmuši Vissv. Sakramentā, vai mēs paliekam ar Viņu
nomodā? Vai mēs paliekam klusā sarunā ar Dievu? Vai mēs “noskaitām Baznīcas nodomā trīs lūgšanas”, kā to
mūs aicina darīt priesteris? Vai arī steidzamies pamest baznīcu, pirms vēl priesteris ir paspējis ieiet zakristejā?
Vai Jēzus mūsu draudzes baznīcā nejūtas tikpat atstāts kā Ģetzemanes dārzā un Kalvārijā?
Margarita, Saulkrastu draudze

29. maijs – Kristus debeskāpšanas svētki

Četrdesmitajā dienā pēc Lieldienu svētdienas un augšāmcelšanās, saviem mācekļiem klātesot, Kungs Jēzus tika uzņemts debesīs un
apsēdās pie Dieva labās rokas. “.. Viņš, tiem redzot, tika pacelts, un mākonis uzņēma Viņu prom no to acīm.” (Ap. darbi 1, 6-9) Mākonis
un debesis simbolizē Jēzus ieiešanu Dieva godībā. „Kungs Jēzus, pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie
Dieva labās rokas” (Mk 16, 19), kas nozīmē, ka Jēzus valda kopā ar Dievu Tēvu.
Pirms debeskāpšanas augšāmceltā Kunga godība vēl bija apslēpta. Jēzus vārdi Marijai Magdalēnai – “Nepieskaries Man, Es vēl
neesmu uzkāpis pie Tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem: Es uzkāpju pie mana Tēva un jūsu Tēva un pie mana Dieva un jūsu
Dieva,” norāda uz atšķirību starp ”augšāmceltā Kristus godību un to godību, kas Viņam piemīt, kad Viņš ir paaugstināts pie Tēva labās
rokas”. Uzkāpšana debesīs iezīmē pāreju no vienas godības otrā (KBK 660).
Sākotnēji agrīnajā Baznīcā Kunga uzkāpšana Debesīs tika cieši saistīta ar Svētā Gara apsolījumu (Ap. d. 1), tādēļ pirmsākumos
Debeskāpšana un Vasarsvētki veidoja vienu vienību. Tikai IV gadsimta beigās tie tika izdalīti divos atsevišķos svētkos.
Baznīcas liturģijā šajā dienā tiek svinēts mūsu pestīšanas piepildījums. Tā kā Kristus iegāja Dieva godībā, arī mēs, Viņa miesas locekļi,
reiz ieiesim „Tēva mājoklī, Dieva dzīvē un svētlaimē” un būsim kopā ar Viņu mūžībā (KBK 661).
Ar šo svētku liturģiju vēsturiski ir saistījušās tādas Baznīcas tradīcijas kā vīnogu un pupu svētīšana pēc Sv. Mises lūgšanas par
mirušajiem, sveces svētīšana, Lieldienu sveces nodzēšana, procesijas ar lāpām un karogiem baznīcas ārpusē. Kristus debeskāpšanas
ainu mēdza vizualizēt arī, paceļot Kristus statuju virs altāra. Kopš 1970. gada liturģiskās reformas Lieldienu svece vairs netiek nopūsta
pēc Debeskāpšanas svētku Evaņģēlija pasludināšanas, bet gan Lieldienu laika noslēgumā – pēc Vasarsvētkiem.
Deviņas dienas pēc Kristus Debeskāpšanas svētkiem līdz Vasarsvētkiem ticīgie, līdzīgi kā apustuļi, kas pēc Kunga Jēzus aiziešanas uz
debesīm“vienprātīgi nodevās lūgšanai”(Ap. d. 1, 14), ir īpaši aicināti lūgt pēc Svētā Gara, lai“ietērptos spēkā no augstumiem”(Lk 24, 49).
LRKB IC
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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
Darbojas svētdienas skola. 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.

Svētdienas skolai var pieteikties arī Ādažos
(Kadagā).
Nodarbības trešdienās plkst. 16.00–17.00

Salacgrīvas Sv. Marijas Goreti draudze
Adrese: Valmieras iela 8, Salacgrīva,
Salacgrīvas nov., LV-4033
Sv. Mise mēneša II un IV svētdienā
plkst. 18.00

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

Nepieciešami

Sludinājumi

jumiķa pakalpojumi baznīcas jumta remontam



Slīpējam, atjaunojam koka grīdas. Ritvars, tālr. 26883976



Meklē darbu celtniecībā, lauksaimniecībā Limbažu vai
Saulkrastu apkārtnē, tālr. 28319358

Aktuāli
Kopš maija sākuma Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzē Svētā Mise tiek svinēta arī
setdienās plkst. 18.00.
Maijā – Dievmātes mēnesī – svētdienās pirms Svētās Mises tiek dziedātas Stundu dziesmas
Vissv. Jaunavas Marijas godam. Darbdienās pēc Sv. Mises – Vissv. Jaunavas Marijas litānija.
Baznīcai vienā fasādē jau ir nomainīti logi. Par to izmaksām varat uzzināt Vidzemes jūrmalas
draudžu mājaslapā.
Priesteris izsaka pateicību visiem, kas ir palīdzējuši to veikt ar ziedojumu vai darbu.

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

Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam: AS SEB banka LV61UNLA0050016839535

