Vidzemes jūrmalas katoļu
draudžu lapa
2015. Nr. 10 (23) 20. decembris
Izdevums ir par ziedojumiem

Priestera katehēze
Brāļi un māsas Kristū!
Tuvojas Jaunais gads. Tuvojas Ziemassvētki, rit pēdējās Adventa dienas. Šis ir īpašs
laiks. Ir iesācies Žēlsirdības gads, tūlīt svinēsim Jēzus Dzimšanas svētkus, lauzīsimies ar
oblātēm un vēlēsim laba vēlējumus. Dāvināsim viens otram dāvanas. Centīsimies šajā
un Jaunajā gadā atrast ko īpašu, lai tas būtu
pilns ar mīlestību un žēlastību. Centīsimies
atbalstīt viens otru, sākot ar savām ģimenēm, draugiem, radiem, darbabiedriem, un
neaizmirsīsim savu draudzi. Veidosim paši
savu draudzi, jo tieši bez jums nebūs labas
un interesantas draudzes dzīves. Iesaistīsimies un veidosim aktīvāku draudzes dzīvi.
Varbūt tieši tagad ir laiks, kad Dievs Tevi uzrunā iesaistīties, veidot kādu lūgšanu grupu
vai iesaistīties karitatīvajā darbā. Palīdzēt
tiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Būt tādam
draudzes loceklim, kas meklē un atrod; kas
klauvē, tam atver.
Pasaule piedāvā daudz un dažādu aktivitāšu. Varbūt ir īstais brīdis sākt dziedāt
draudzes korī, sākt lūgties lūgšanu grupā,
sākt vadīt draudzē Alfa kursu. Atradīsim sevī
Svētā Gara dāvanas un kopā ar draudzi un
priesteri veidosim savu draudzi labāku. Lai
Dieva vārds varētu nonākt katrās mājās.

Šajos svētkos novēlu to pašu labāko, lai
mūsu ģimenēs būtu miers un saticība, lai
kaut uz svētkiem mums būtu līdzās paši tuvākie, kuri varbūt dzīvo citās valstīs. Lai mūs
vieno galds un maize, lai baltā oblātē, kas ir
salikta no daudziem graudiem, mūs vieno
Pats Jēzus Kristus, kas ir labs kā maize un
dāvā mums savu mīlestību un žēlastību
Dieva mīlestības un Dieva žēlastības pilnus šos svētkus!
Priesteris Ilmārs
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DEKRĒTS
par Žēlsirdības gada svinēšanu Latvijas diecēzēs

Saskaņā ar Svētā tēva Franciska gribu laikposms no
Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svinībām 2015.gada 8.decembrī, – piecdesmitajā gadadienā,
kopš noslēdzās Vatikāna II vispārējais koncils – līdz Jēzus
Kristus, Vispasaules Karaļa, svinībām 2016. gada 20. novembrī visā Baznīcā, gan Romā, gan atsevišķās diecēzēs, ir
pasludināts par Dieva žēlsirdības gadu ar moto Žēlsirdīgi kā
Tēvs (sal. Lk 6, 36).
Vieni no Žēlsirdības gada garīgajiem augļiem ir atlaidas,
kur atklājas Dieva Tēva žēlsirdība.
1. Pilnas atlaidas no laicīgā soda par grēkiem sev vai mirušajiem visu Jubilejas gadu ik dienas (tikai reizi dienā) var saņemt ticīgie, kuri dievbijības garā
kā svētceļnieki par zīmi dziļai vēlmei patiesi atgriezties apmeklēs sv. Pētera, sv. Jāņa Laterāna,
Marijas Madžori, sv. Pāvila aiz mūriem bazilikas Romā un izpildīs šādus nosacījumus:
1) Atjaunos svētdarošās žēlastības stāvokli sakramentālā grēksūdzē un būs brīvi no vismazākā grēka.
2) Dievbijīgi piedalīsies sv. Misē un pieņems sv. Komūniju.
3) Lūgsies Svētā tēva nodomā.
4) Noskaitīs lūgšanas „Tēvs mūsu” un „Es ticu”.
5) Veiks īsu svētceļojumu pie Svētajām durvīm par zīmi dziļai vēlmei patiesi atgriezties.
6) Šīm dievbijības izpausmēm cieši jāsaistās ar pārdomām par Dieva žēlsirdību.
2. Saskaņā ar Svētā tēva Franciska ieteikumiem no 01.09.2015., Latvijas Bīskapu konference
nosaka, ka Žēlsirdības gada durvis Latvijas diecēzēs tiks atvērtas 2015. gada 13. decembrī,
Adventa III svētdienā, un Latvijas diecēzēs pilnas atlaidas no laicīgā soda par grēkiem sev
vai mirušajiem var saņemt (tikai reizi dienā):
1) visu gadu sekojošās baznīcās:
Rīgas arhidiecēzē:
Rīgas sv. Jēkaba katedrālē plkst. 11.00.
Rīgas sv. Franciska baznīcā
Ogres sv. Meinarda baznīcā
Madonas Kristus-Karaļa baznīcā
Valmieras V.J.Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā.
[..]
2) Pilnu atlaidu iegūšanai izpildot Baznīcas sekojošas prasības:
a) Veiks svētceļojumu pie Svētajām durvīm, kas atvērtas katrā katedrālē un diecēzes
bīskapa noteiktās baznīcās par zīmi dziļai vēlmei patiesi atgriezties.
b) Atjaunos svētdarošās žēlastības stāvokli sakramentālā grēksūdzē un būs brīvi no vismazākā grēka.
c) Dievbijīgi piedalīsies sv. Misē un pieņems sv. Komūniju.
d) Lūgsies Svētā Tēva nodomā.
e) Dievbijīgi noskaitīs lūgšanas „Tēvs mūsu” un „Es ticu”.
f) Šīm dievbijības izpausmēm cieši jāsaistās ar pārdomām par Dieva žēlsirdību.
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3) Slimi, veci, vientuļi, kuri nespēj iziet no mājām, ticībā pārdzīvojot savas ciešanas,
pieņemot sv. Komūniju vai piedaloties sv. Misē un kopīgā lūgšanā, arī ar plašsaziņas
līdzekļu starpniecību, varēs saņemt Jubilejas gada atlaidas.
4) Ieslodzītie, izpildot parastos atlaidu nosacījumus, varēs saņemt pilnas atlaidas cietumu
kapelās. Bet, ja viņi izies pa cietuma kameras durvīm, vēršot domas un lūgšanu uz debesu Tēvu, lai ik reiz šis žests viņiem nozīmē iziešanu pa Svētajām durvīm.
5) Ik reiz, kad ticīgais veiks vienu vai dažus no žēlsirdības darbiem tuvākā miesai vai
dvēselei, viņam ir iespēja saņemt Jubilejas pilnas atlaidas, kas būs auglis pašam notikumam, kas svinēts un pārdzīvots ticībā, cerībā un mīlestībā.
“Žēlsirdības darbi ir aiz mīlestības veiktie darbi, ar kuriem mēs palīdzam savam tuvākajam viņa miesas un gara vajadzībās. Mācīt, dot padomu, mierināt,
uzmundrināt, kā arī piedot un pacietīgi panest – tas nozīmē veikt garīgās žēlsirdības darbus. Žēlsirdības darbi, kas tiek veikti rūpēs par līdzcilvēka fiziskajām vajadzībām, ir, piemēram, izsalkušo paēdināšana, bezpajumtnieku uzņemšana, skrandaino apģērbšana, slimo un cietumnieku apmeklēšana, mirušo
apbedīšana. Šo žēlsirdības izpausmju vidū dāvanu došana nabagiem ir viena
no galvenajām tuvākmīlestības liecībām: tas ir arī Dievam patīkams taisnības
darbs” (KBK, 2447).

Vēlot Žēlsirdības jubilejas gadā Latvijas priesteriem un ticīgajiem bagātīgas Dieva žēlastības,
Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps-metropolīts
Jānis Bulis, Rēzeknes–Aglonas diecēzes bīskaps
Edvards Pavlovskis, Jelgavas diecēzes bīskaps
Viktors Stulpins, Liepājas diecēzes bīskaps

No avīzes veidotājiem
Kādu rītu braucot uz darbu (jau pasen, vismaz pirms gada) pa radio dzirdēju pasaku, kuras būtība
man dziļi iespiedusies atmiņā. Diemžēl autoru nesadzirdēju. Vēlos Jums to pastāstīt tā, kā to atceros.
Laime rīta pustumsā gāja pa taciņu vientuļā vietā un nepamanīja bedri. Viņa iekrita tajā un pati saviem spēkiem nespēja no tās izrāpties. Pēc kāda laika garām gāja cilvēks. Laime lūdza viņu: “Labais cilvēk, esmu Laimes
māte. Palīdzi man tikt ārā no bedres!”
“Bet ko tu man par to dosi?”
“Ko tu gribi?”
“Jaunākā modeļa BMW!”
Acumirklī cilvēks ierauga sev blakus prasīto mašīnu, iesēžas tajā un aizbrauc, ne paldies nepasakot. Laime
paliek sēžot bedrē.
Pēc vairākām stundām garām iet vēl kāds cilvēks. Arī viņš uz Laimes lūgumu atbild ar jautājumu - kas man par
to būs? Un viņš izvēlas greznu villu jūras krastā. Laime tūdaļ viņam to iedod, un arī šis cilvēks aizsteidzas, atstājot
Laimi bedrē.
Nāk jau vakars, sāk tumst, Laime jau sāk bažīties, ka vajadzēs bedrē pavadīt nakti. Te garām iet vēl kāds cilvēks.
Laime viņam saka: “Labais cilvēk, esmu Laimes māte. Palīdzi man tikt ārā no bedres!”
Cilvēks tūliņ palīdz Laimei izrāpties. Laime jautā: “Ko tu par to gribi, labais cilvēk?”, bet viņš atbild: “Neko. Neko.
Man neko nevajag.” Un aizsteidzas projām.
Un Laime visur gāja viņam līdzi.

Gribu Jums ikvienam novēlēt nepaiet garām savai laimei, kam vārds ir – “Žēlsirdība”.
Margarita no Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzes
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Saulkrastu draudzē 2015. gadā
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Sveču dienā un Vasarsvētkos – Pirmās Svētās
Komūnijas svētki.

Janvāra sākumā baznīcas zāles aizmugurē
un sānos tika nomainīti soli.

Lielajā Ceturtdienā
arī mūsu baznīcā
tika izveidots Kristus kapa altāris.
Lielajā Piektdienā
dievkalpojumu kopā ar mūsu priesteri Ilmāru vadīja arī Garīgā semināra rektors pr. Pauls Kļaviņš,
bet Lielajā Sestdienā viņiem pievienojās vēl trešais
priesteris – Renārs Birkovs.

25. aprīlī – evaņģēlista sv. Marka dienas priekšvakarā priesteris Ilmārs pasvētīja automašīnas –
gan draudzes locekļu braucamrīkus, gan tās, kas
aiz žoga...

26. aprīlī pie mums viesojās Kaspars Ezeriņš un jaunieši no Jaunatne ar misiju.
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5. jūnijā arī mūsu
draudzes baznīca
piedalījās Baznīcu naktī. Dievu
dziesmās slavēja
arī luterāņu drau
dzes ansamblis
un vokālais ansamblis “Dzīle”.

1. augustā 20 gadu laulības kopdzīves jubileju svinēja starptautiskās kustības “Laulāto tikšanās” līderi
Uldis un Daina Žurilo, bet patiecības Svēto Misi 50. laulības gadadienā – Gunārs un Tamāra Leišaunieki.

...un
remonti,
remonti,
remonti...

31. augustā piedalījāmies kapusvētkos.
Pēc Svētās Mises priesteris Ilmārs pirms
jaunā mācību gada sākuma deva īpašu
svētību skolēniem un pedagogiem.

Fotografējuši Raimonds Stoks un Margarita Stoka
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Saulkrastu draudzē novembrī–decembrī

Pirmo sveci Adventa vainagā 29. novembrī aizdedza priesteris Ilmārs, otro sveci nākamajā svētdienā
aizdegt tika aicināta Jermacānu ģimene.

Pirmsziemassvētku baznīcas sakopšanas talka 19. decembrī. Talciniekiem pievienojušās arī Nora un Līga.

7

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2015. Nr. 10 (23)

Arī Līgas dēls Ralfs čakli un labprāt palīdz baznīcas
tīrīšanā.

Paldies Ādažu militārās bāzes karavīriem – viņi
kopā ar priesteri paveica smagākos darbus.

Pēc padarītā darba agapē priestera virtuvē
īsti sirsnīgā atmosfērā mielojāmies ar Taņas
štovētajiem kāpostiem un pašcepto torti.
Fotografējis Raimonds Stoks

Nobeigumam tuvojas remontdarbi priestera telpās.
Priesteris Ilmārs izsaka pateicību visiem, kas piedalījušies baznīcas remontdarbos un talkās – gan meistariem, gan Ādažu militārās bāzes karavīriem, gan tiem, kas ir ziedojuši šim
nolūkam, gan tiem, kuri par to ir lūgušies.

Aktuāli

26. decembrī Saulkrastu draudzē pēc vakara Svētās Mises kopīga draudzes agape –
Ziemassvētku eglīte. Visi mīļi aicināti!

Jo īpaši gaidām ģimenes ar bērniem un vientuļos cilvēkus – dalīsimies oblātēs un
sirds siltumā!
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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, trešdienās plkst. 7.00,
sestdienās plkst. 18.00
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

Aicinām atbalstīt ar ziedojumiem un lūgšanām
draudzes telpu ātrāku sakārtošanu Saulkrastos.



Nepieciešami jumiķa pakalpojumi Saulkrastu
baznīcas jumta remontam



Ir iespēja izpalīdzēt ar transportu cilvēkiem,

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



Iespējams pie priestera pieteikt Sv. Mises

par dzīviem un mirušajiem,
paaicināt priesteri uz pastorālo aprūpi, apmeklēt
slimniekus,
pieteikties, lai pasvētītu māju vai dzīvokli,
transportlīdzekli,
pieteikt kristības, laulības, bēres



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

Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis

Aktuāli

Dievkalpojumi Ziemassvētku laikā Vidzemes jūrmalas katoļu draudzēs
24. dec.

25. dec.

26. dec.

27. dec.

Saulkrastu
Dieva Žēlsirdības draudzē

plkst.
21.00

plkst.
12.00

plkst.
18.00

plkst.
12.00

Limbažu
Sv. Laurencija draudzē

plkst.
18.00

plkst.
9.00

Salacgrīvas Sv. Marijas
Goreti draudzē

plkst.
12.00

Ādažu militārajā kapelā

plkst.
15.30

1. janv. 6. janv.
plkst.
12.00

plkst.
7.00

plkst.
9.00
plkst.
18.00

plkst.
15.00

plkst.
15.00

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

