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Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Augusts ir mēnesis, kas ietver tik daudz: proti, atvaļinājumu, svētceļojumu, Aglonu, Vissvētāko Jaunavu Mariju, svētos, darbu dārzā, gatavošanos skolai, darba gaitu atsākšanu utt.
Tāpat ir tik daudz iespēju arī garīgajā dzīvē.
Varam kaut ko jaunu uzsākt, veidot un paplašināt.
Daudzi no mums devās uz Aglonu pie mūsu Māras
zemes Karalienes. Daudz solījumu un apņemšanos esam izteikuši, tagad ir pienācis laiks tos piepildīt. Arī fiziski atpūtušies, iegūto garīgo bagātību varam izmantot praksē. Veidot draudzē jaunu
lūgšanu grupu, aktīvi iesaistīties draudzes dzīvē,
uzņemties iniciatīvu. Piedaloties sadraudzības
vakaros, varbūt uzsākt Alfa kursa veidošanu. Būt
par katehētu bērniem vai pieaugušajiem. Radīt
jaunas iespējas, lai atklātu lielo Dieva mīlestību.
Padomāsim, ko mēs varam dot Baznīcai. Kā
arī izmantot visas Svētā Gara dāvanas, lai pašiem
būtu interesanti un varētu veidot savu Saulkrastu vai Limbažu, vai Salacgrīvas, Ādažu garīgumu.
Kristietis, vēl jo vairāk katolis, nevar būt anonīms.

Priestera katehēze
Sāksim iepazīt savus kaimiņus un darba biedrus. Pajautāsim, vai mūsu tuvinieki, draugi, kaimiņi ir nokristīti, salaulāti baznīcā. Kad pēdējo
reizi apmeklēja baznīcu. Varbūt varam dot padomu, kā to visu labāk izdarīt. Sakārtot garīgo dzīvi.
Vai esam pasvētījuši savus dzīvokļus, mājas, vasaras mājas? Vai zinām, kas jādara, ja mūsu tuvinieks ir saslimis, vai mēs aicinām priesteri; un
kā rīkojamies, kad nomirst kāds tuvinieks? Bieži vien mēs cenšamies paši saviem spēkiem tikt
galā, nepaļaujoties ne uz Dievu, ne Baznīcu, ne
priestera palīdzību. Tādā gadījumā – ja mēs paši
aizveramies Dieva mīlestībai – pats Dievs nevarēs
mums palīdzēt. Varam aizbildināties ar to, ka mēs
nezinām, bet tas neatbrīvo mūs no atbildības par
sevi un mums uzticētajiem līdzcilvēkiem. Labāk
ir uzzināt nekā dzīvot neziņā.
Tāpēc nepaliec malā, esi tas, kas veido savu
draudzi, un esi lepns par savu draudzi ar savu īpašo garīgumu. Amen.
Jūsu priesterītis Ilmārs Kravalis

No 19. līdz 25. jūlijam Sv. Gregora misijas centrā Saldū norisinājās Kānas ģimeņu brālības vasaras sesija. Tā ir viena no katoļu
kopienas „Chemin Neuf” misijām. Kopiena ir ar ekumēnisku aicinājumu, tā radusies Francijā 1973. gadā, sakņojas Sv. Ignācija no
Lojolas garīgumā un harizmātiskās atjaunotnes pieredzē. Tā tiecas
palikt uzticīga Jēzus lūgšanai, kuru Viņš izteica pirms Savas nāves
(Jņ 17, 21): “.. lai visi būtu viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī,
tā lai arī viņi būtu Mūsos; lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.”
Daudzās draudzēs tā kļuvusi par atbalstu pastorālajā kalpošanā
ģimenēm. Pašlaik brālība apvieno vairāk nekā 5000 pāru visā pasaulē, kas savstarpējas uzticēšanās gaisotnē kopā lūdzas, dalās pieredzē
un pasludina Labo Vēsti savā pārī un ģimenē. Latvijā Kānas brālība pastāv kopš 1994. gada. Pirmajā sesijā satikās piecas ģimenes.
(Turpinājums 3. lpp.)
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Saulkrastu draudzes baznīcā
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Svētdien, 13. jūlijā, pēc Svētās Mises svinēšanas
baznīcā notika dubultsvinības – Kristības sakramentu saņēma divi puisēni

Šā gada jūlijā neliela latviešu delegācija priestera Andra Kravaļa vadībā devās uz Holandi, lai no baznīcām, kuras
tuvākajā laikā tiks slēgtas, vairākiem Latvijas dievnamiem atvestu nepieciešamo inventāru.
Pirmdien, 21. jūlijā, latviešu delegācija ar saziedotajiem priekšmetiem atgriezās Latvijā.
Viens no čaklajiem jaunajiem cilvēkiem, kuri nesavtīgi stradāja, palīdzot pārnēsāt baznīcu inventāru, bija Kārlis no
mūsu draudzes. Sestdien, 26. jūlijā, uz Saulkrastu draudzes baznīcu tika atvests daudzu gadu garumā Nīderlandes
ticīgajiem Svētajās Misēs kalpojis, kokgriezumiem rotāts altārgalds un tāda pati ambona. Masīvo galdu baznīcā ienesa
četri vīri, tad to, tāpat kā ambonu, tīrījām un mazgājām no ceļa putekļiem.
Svētdien, 27. jūlijā, priesteris Ilmārs apklāja altārgaldu ar skaistu baltu galdautu, apkvēpināja ar vīraku, kopā ar ministrantiem uzlika uz tā Sv. Misei nepieciešamo un – pie šī galda tika svinēta pirmā Svētā Mise tā jaunajā mājvietā.

10. augustā Svēto
Misi pie mums svinēja
šogad iesvētītais
priesteris Aivars Līcis.
Pēc Svētās Mises
bijām laimīgi saņemt
jauniesvētītā priestera
svētību.

14. augusta agrā rītā ar draudzes mikroautobusu devāmies
uz Dievmātes svētkiem Aglonā. Un tūlīt pēc ierašanās
priecīgi sveicām svētceļniekus karavīrus mūsu priestera
Ilmāra vadībā, kuri tieši tobrīd iesoļoja Aglonā.
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Aizvadītajos gados Kānas sesijas ir izdzīvojuši vairāk nekā 200 katoļu, luterāņu, baptistu un citu konfesiju pāru no visas Latvijas.
Pateicoties Dievam, gan brāļiem un māsām Kristū, kopā ar dēlu varējām piedalīties šajā nedēļu garajā
sesijā gan kalpojot, gan lūgšanās, gan izlīgstot un slavējot mūsu Kungu Jēzu Kristu. Pieaugušie varēja atvēlēt laiku lūgšanām savā pārī, daloties piedzīvotajā, iepazīstot vienam otru Kristus gaismā, jo bērni devās uz
savām nodarbībām visas dienas garumā, kur zīmēja, veidoja no māla, spēlēja spēles, dziedāja. Lielākie bērni
devās uz kopienas māju Liepājā, kur pavadīja nedēļu kristīgā garā, radīja priekšnesumus, kurus visi varēja
noskatīties Kānas noslēguma vakarā. Visa nedēļa bija Svētā Gara piepildīta. Katru dienu bija dievkalpojumi,
laudes un slavēšanas vakari. Mūs apciemoja vairāki priesteri un mācītāji. Izlīguma vakarā pie mums viesojās
Liepājas diacēzes bīskaps Viktors Stulpins.
Sajūtu sevī prieku un mīlestību. Liela labestība un labsirdība, kas bija visas sesijas laikā, un paļāvība uz
Dievu, kuru lūdzos un saņēmu savas kalpošanas laikā, mani pavada vēl šobrīd. Manam dēlam ļoti patika
šī sesija un teica, ka ir iepazinis jaunus draugus un ka visu laiku ir bijis ko darīt. Patika spēlēt spēles un ir
iemācījies jaunas. Un ļoti vēlas atkal doties uz šādu sesiju.
Pateicībā, Ivars Birzgalis
Informācija par kopienu Chemin Neuf atrodama vietnē www.chemin-neuf.org
un par Kānas brālību Latvijā - www.kana.lv , citās valstīs - www.cana.org

Interesanti zināt

27. jūlijā apritēja 500 dienas, kopš svētā Pētera pēcteča amatā ir pāvests Francisks. Šajā sakarā Argentīnas laikraksts El Clarin pirmo
reizi publicēja ekskluzīvu un ļoti personisku interviju ar bijušo Buenosairesas arhibīskapu, tagadējo Romas bīskapu.
Tajā tiek dota lieliska iespēja mazliet vairāk iepazīt šī par pāvestu kļuvušā cilvēka personību, dzīvi, pagātni un viņa uzskatus. Viņš ar
apbrīnu atceras veļas mazgātāju, kura palīdzēja viņa mātei mājas darbos un kuru viņš apkalpoja tad, kad viņa jau atradās uz nāves
gultas. Šī sieviete viņam iedeva medaljonu, ko viņš noskūpsta katru vakaru un katru rītu.
Sarunā Svētais tēvs atklāj, kāda ir mūsu laimes recepte. Daudzi domā, ka viņiem tā ir zināma, proti, ka laime meklējama veselībā,
mīlestībā, naudā un varā. Šajā sakarā Francisks citē kādu senu parunu, kas joprojām ir labi pazīstama romiešiem – “Dzīvo un ļauj
dzīvot”. Tas ir aicinājums būt tolerantiem un smalkjūtīgiem pret citiem, nedarīt ļaunu, neatbildēt uz ļaunu ar ļaunu, neapgrūtināt
citus ar savu uzbāzīgo uzvedību un graujošo kritizēšanu. Šī aicinājuma ievērošana ir pirmais solis uz mieru un piepildījumu. Laimes
receptes pamatsastāvdaļas ir mīlestība un ģimenes aizsardzība. Vecākus Francisks kārtējo reizi mudina nebaidīties “zaudēt” laiku savu
bērnu labā un rotaļāties ar viņiem.
Intervijā pāvests pauž bažas par pasaulē pieaugošo vardarbību un jauniešu bezdarbu. Francisks vēršas arī pret tiem, kuri vienaldzības
dēļ vai savtīgu interešu nolūkā turpina izniekot Dieva dāvanas. Viņš brīdina, ka, graujot apkārtējo vidi, cilvēce riskē sevi iznīcināt.
Jautāts par to, kā viņš reaģētu, ja saņemtu Nobela Miera prēmiju, Svētais tēvs vaļsirdīgi atbild, ka nekad par to nav domājis. Prēmijas
nav tas, kas viņu nodarbina. Galvenais viņam ir mierīgi, pazemīgi un ar mīlestību izpildīt savu darbu.
Radiovaticana.va

Dīvmōtes Debesīs uzjimšonas svātki ir ļūti seneji svātki. Tūs sōka svinēt jau pyrmajūs kristīteibas laikūs, pēc Efezas
koncila, 431. godā. Pošlaik Efeza ir tikai senas drupas. Kolnā vērs piļsātas stōv kapela, kas ir sasaglobōjuse nu mynātō
koncila laikim. Natōli nu kapelas radzamas nalelas mōjas drupas. Pēc senas tradicijas šajā mōjā kūpā ar sv. Jōni ir
dzeivōjuse Dīva Mōte. Cauri myužim ir sasaglobōjis stōstejums: Pēc Marijas aizmigšonas (tai ari soka: “aizmigšonas”,
bet na “nōves”), taitod, pēc Marijas aizmigšonas apostoli gatavōjōs uz apglobōšonu. Īsaroda vysi, izjamūt Tomasu.
Jys atsasteidze tikai nōkušajā dīnā, kod kops jau beja aizvārts. Jys tik ļūti grybēja redzēt sova Kunga Mōti, ka pīrunōja
pōrejūs atvērt kopu. Kod tyka atvalts akmiņs, kas aizsedze īeju kopā, vysus pōrjēme pōrsteigums un prīks: kopā
mīsas nabeja – tukšū vītu aizpiļdeja zīdi, skaisti, grezni, smaržojuši, krōsaini zīdi. Ļūti daudz zīdu! provincentrs.lv
27. augustā Baznīcas svēto kalendārā iekļauts Augustīna mātes Monikas vārds. Monika tiek godināta kā visu māšu debesīgā
aizbildne. Nelokāmas ticības vadīta, viņa daudzu gadu garumā nemitējās lūgties par sava pirmdzimtā dēla Augustīna atgriešanos.
Svētā Monika dzīvoja IV gs. (331–387) Āfrikas kontinenta ziemeļos Tagastā. Augustīna māte nevilcinājās atstāt savu dzimto zemi,
lai Romas ostas pilsētā Ostijā sameklētu savu dēlu, kas pārdzīvoja tumšus iekšējās apmaldīšanās brīžus. Šeit, Ostijā, svētā Monika arī
nomira. Vairākus gadsimtus vēlāk Monikas miesas no Ostijas tika pārvestas uz viņas dēla vārdā nosaukto Romas baziliku.
Pāvests Jānis Pāvils II vēstulē Mulieris Dignitatem – par sieviešu cieņu Moniku ir ierindojis kristīgās vēstures garīgi stiprāko sieviešu
sarakstā. Pirms nāves viņa vēl paspēja izbaudīt prieku par Augustīna atgriešanos ticībā. To viņš apvienoja ar Dieva meklējumiem
nemitīgos pētījumos un rakstos, kas ir atstāti Baznīcas mantojumā. Tie turpina kalpot par studiju objektu teologiem un visiem, kuri
vēlas padziļināt zināšanas par ticību.
Inese Šteinerte, Vatikāna Radio, 28.08.2008.
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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.
11.45 – Dieva Žēlsirdības kronītis.
Svētdienas skolai pieteikties pie priestera.
Svētdienas skolai var pieteikties arī Ādažos
(Kadagā).

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

Aicinām pievienoties





jumiķa pakalpojumi Saulkrastu
baznīcas jumta remontam

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



Lūdzam atsaukties
Pieteikties pie priestera.



svētdienas skolas skolotāju.

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

Aktuāli
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mūsu draudzes korim.

Pateicamies

NBS kapteinim
Ādažu militārās bāzes kapelānam
Raimondam Krasinskim
par skaisto dziedāšanu un
Rožukroņa noslēpumu meditācijām
Saulkrastu draudzes baznīcā!



Pateicamies

kora diriģentam
Jānim Lucānam, kurš atsaucās
mūsu lūgumam un bija šoferītis mūsu
svētceļojumā uz Aglonu!

Aicinām lūgties:
lai līdz rudenim tiktu rasta iespēja nomainīt apkures katlu Saulkrastu baznīcas
pagrabtelpās; kā arī par nojumes izbūvi baznīcas dārzā.

Kapusvētki

Saulkrastu kapsētā notiks 31. augustā plkst. 12. Svētā Mise būs kapsētā, baznīcā
dievkalpojuma nebūs.
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

