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29. marts

Izdevums ir par ziedojumiem

Priestera katehēze
Pirms vairākiem gadiem Gavēņa laikā, īsi
pirms Lieldienām, Esplanādē līdzās pareiz
ticīgo katedrālei ierīkoja Lunaparku. Ticīgo
protesti netika ņemti vērā. Arī šogad nekas
nav mainījies, it kā nevienam neinteresētu
Lielās nedēļas notikumi. Pats galvenais, ka
brīvdienas jāpavada jautri. Pirmslieldienu
noskaņu rada zaķu figūras, šūpoles, «Erota»
festivāls, klubu tusiņi… Galvenajam svinību
«vaininiekam» Jēzum Kristum paliek aizvien
mazāk vietas.
– Visu šo lietu uzskaitījums parāda kaut
ko ļoti interesantu, proti, ka 2000 gadu lai
kā nav nekas mainījies. Kad Kristu veda uz
Golgātu, pilsētnieku attieksme pret viņu
bija tāda pati kā šodien— daži viņam spļāva
virsū, citi smējās un izklaidējās, daži vien
kārši emocionāli žēloja nabaga cilvēku, bet
pavisam nedaudzi šajā Krusta ceļā saredzēja
kaut ko vairāk. Vairākums nevēlējās saprast
notiekošo. Ļoti līdzīgi ir arī tagad. Vairāku
mam Lieldienas ir lētu spīdeklīšu laiks vai
vienkārši brīvdienas, un tikai mazākums
cenšas saprast, par ko tad īsti liecina Liel

dienu vēsts. Īstenībā tas ir jautājums par
manu atpestīšanu, par visas dzīves jēgu. Pro
tams, būtu labi, ja sabiedriskā telpa vai vide
veicinātu cilvēkus domāt par šiem eksisten
ciālajiem jautājumiem.
– Pūpolsvētdienā Jēzus, palmu zaru vē
dināts, iejāja pilsētā, bet pēc piecām dienām
Viņu, šaustot ar pletnēm, no tās izdzina ārā.
Kristus ir augšāmcēlies! Ar tādiem vār
diem ticīgie sveicina cits citu Kristus Aug
šāmcelšanās svētkos. Šis sveiciens ir it kā
atskaņas no tās vēsts, kas zibenīgi izplatījās
Jeruzalemē trešajā dienā pēc Kristus nāves.
Ziņa par Viņa augšāmcelšanos bija neaptu
rama pēc tam, kad nesen krustā sistais bija
apmeklējis savus mācekļus un sūtīja tos slu
dināt Evaņģēliju. “Mēs nevaram nerunāt par
to, ko paši esam redzējuši un dzirdējuši”, tā
lasām Apustuļu Darbu grāmatā (4,20).
Gadskārtējo reizi svinot Kristus Augšām
celšanās svētkus, novēlu visiem bagātīgu
Dieva svētību, kas palīdz cilvēka sirdij plašāk
atvērties Dieva patiesībai un mīlestībai.
Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2015. Nr. 3(16)

2

Saulkrastu draudzē
Gavēņa laikā atvērta tabernākula priekšā priestera
vadībā svētdienās pēc Svētās Mises dziedājām Rūgtās
asaras, noslēgumā pēc Vissvētākā Sakramenta
pagodināšanas saņēmām svētību ar Vissvētāko
Sakramentu.

Sestdien, 28. martā, pēc Svētās Mises kopā ar
priesteri piedalījāmies baznīcas sakopšanas
pirmslieldienu talkā. Uzposām gan baznīcas iekšpusi,
gan arī tās apkārtni. Talkā piedalījās 19 cilvēku –
vecumā no pusotra līdz 80 gadiem.
Priesteris Ilmārs izsaka pateicību visiem, kas ziedoja
savu laiku un piedalījās talkā.
Fotografējis Raimonds Stoks
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Veidosim mūsu draudzi kopīgi!

Draudzes pārskats

Turpinām Saulkrastu draudzes uzturēšanu. Tā kā neviens nav atsaucies uz priestera lūgumu
veidot draudzes valdi, es kā priesteris ieņemu visus amatus un daru visus darbus draudzē – priekš
nieka, ekonoma un baznīcas pārvaldnieka darbu. Jādod arī kāds norēķins ieskatam.
No šā gada sākuma:
Ienākumi – draudzes kolekte 3 mēnešos (janvāris–marts)
1004 euro
Izdevumi : Apkure (granulas) (2 mēneši)
~340 euro
Ērģelniecei		
~300 euro
Katehētei, Avīzītei, kalpotājiem
~200 euro
Par elektrību
~250 euro
Tātad kopā izdevumi ir ~ 1090 euro. Turklāt te nav minēti izdevumi Baznīcas remontam, pries
tera personīgie izdevumi, transports utt.
Draudzei vajadzētu padomāt par savu baznīcu.
Piektais Baznīcas bauslis (“Tev būs gādāt par Baznīcas vajadzībām”) izsaka prasību ticīgajiem
ikvienam pēc savām iespējām gādāt par Baznīcas materiālajām vajadzībām. [KBK 2044]
Tāpēc katrs ir aicināts iesaistīties, atbalstīt ar saviem padomiem. Veidosim mūsu draudzi ko
pīgi. Paldies visiem par atbalstu.
Priesteris
Ir iespēja pieteikties ES finansējumam Vides un infrastruktūras objektu sakārtošanai: baznīcas
teritorijas labiekārtošanai; baznīcas un citu draudzes ēku rekonstrukcijai; telpu izveidei (piem.,
svētdienas skolai); aprīkojuma iegādei.
Finansējuma pieteicēja projekta joma vai virziens ir jāiekļauj VRG stratēģijā līdz 2015. gada
maijam.
Lūgums atbalstīt un griezties pie priestera ar priekšlikumiem un iniciatīvām.
Šā gada 5. jūnijā mūsu valstī jau otro gadu norisināsies kultūras notikums “Baznīcu nakts”. Pērn
tajā piedalījās tikai Rīgas baznīcas, bet šogad šis pasākums aptver visu Latviju. Arī mūsu draudzes
baznīca šajā naktī būs atvērta. Baznīcu nakts mērķis ir sniegt iespēju cilvēkiem iepazīt Baznīcas
mantojumu, rosināt cilvēku interesi par kristīgo ticību un draudzi un aicināt meklēt ceļu pie Dieva.
Baznīcu nakts misija ir līdzdarboties Latvijas garīgās atmodas darbā.
LŪGŠANA PAR BAZNĪCU NAKTS NORISI
Debesu Tēvs, Trīsvienīgais Dievs, mēs pateicamies Tev par mūsu cilvēkiem, zemi un valsti Latviju. Mēs pateicamies Tev par Latvijas
kristīgajām draudzēm un konfesijām un labajām, cieņas pilnajām attiecībām to starpā. Paldies Tev par Baznīcu nakts ieceri. Paldies
Tev par labas gribas cilvēkiem visās draudzēs un konfesijās, un ārpus tām, kuri piedalās ieceres īstenošanā ar praktiskiem darbiem,
lūgšanām un dažāda veida atbalstu.
Dievs Svētais Gars, mēs Tevi lūdzam, dāvini gudrību, padomu un čaklumu, lai Baznīcu nakts var izdoties tā, ka tā pagodina Tevi,
Kungs, un kalpo par svētību mūsu tautai un kristīgajām draudzēm. Aicini, Kungs, katrā draudzē ticīgos piedalīties Baznīcu nakts
sagatavošanā un norisē. Īpaši lūdzam, Tēvs, svētī priesterus un mācītājus ar paļāvību un dedzību. Mēs lūdzam Tevi stiprini Baznīcu
nakts centrālo darba grupu un pievieno tai vēl palīgus. Vadi mūsu darbu, kas ir Tavs, ticībā, cerībā un mīlestībā. Dari Tavā spēkā mūs
apņēmīgus un stiprus paveikt to, ko mēs Tevis aicināti esam apņēmušies.
Vieno mūs ar patiesu tuvākā mīlestību un cieņas pilnu attieksmi citam pret citu.
Dari mūs miera, prieka un tuvākā mīlestības piepildītus pret cilvēkiem, kurus Tu atvedīsi uz mūsu dievnamiem Baznīcu naktī.
Aicini un uzrunā mūsu viesus, un svētī, ka viņi ar laiku atrod Tevi un garīgās mājas kādā no mūsu pilsētas (novada) draudzēm.
Debesu Tēvs, mēs uzticam Baznīcu nakti Tavai žēlastībai. Lai notiek tā, kā Tu esi iecerējis.
Jēzus vārdā, Amen
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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
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 baznīcas remontu Saulkrastos, kā arī
durvju nomaiņu Limbažu draudzes baznīcā



Nepieciešami jumiķa pakalpojumi Saulkrastu baznīcas
jumta remontam



Meklējam

brībprātīgos mūsu baznīcas mājas lapas
uzturēšanā. Gaidām Jūsu ierosinājumus.
kas paši nevar nokļūt dievnamā uz Svēto Misi.
Jānis, tālr. 67955157; 29262696

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

Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis

12. aprīlis,
Dieva
Žēlsirdības
svētki

6.aprīlis
Otrās
Lieldienas

5. aprīlis,
Pirmās
Lieldienas

4. aprīlis,
Lielā
Sestdiean

3. aprīlis,
Lielā
Piektdiena

2.aprīlis,
Lielā
Ceturtdiena

Dievkalpojumu laiki Lieldienās
29.marts,
Pūpolu
svētdiena

Aktuāli

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





Ir iespēja izpalīdzēt ar transportu cilvēkiem,

Iespējams pie priestera pieteikt

pl. 7.00 –
Vissv.
Sakram.
Saulkrastu Dieva
pl. 12.00 pl. 18.00 pl. 10.00 pl. 12.00
adorācija;
pl. 12.00 pl. 12.00
Žēlsirdības draudzē
pl. 12.00 – Svētā
Mise
Limbažu Sv.
pl. 9.00
pl. 14.00 pl. 19.00
pl. 9.00
pl. 9.00
Laurencija draudzē
Salacgrīvas Sv.
Marijas Goreti
pl. 18.00
pl. 9.00 pl. 18.00
draudzē
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

