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26. aprīlis

Izdevums ir par ziedojumiem

Priestera katehēze
Brāļi un māsas!
Ilgst Lieldienu laiks. Tas liek aizdo
māties, ko nozīmē svētki, kāpēc mēs tos
svinam. Un kā mēs paši iesaistāmies Liel
dienu svinēšanā.
Kad ir iestājies pavasaris un liekas, ka
tik daudz vēl kas ir darāms – gan talkās,
gan mājās, gan dārzā –, nav iespējams vi
sam tikt līdzi. Baznīca aicina uz svētkiem,
uz prieka pilnu laiku, bet mēs vēlamies
kaut ko pavisam citu. Esam apmulsuši
šajā laikā. Līdzīgi bija arī pirms vairāk
nekā 2000 gadiem, kad mācekļi nezināja,
ko iesākt. Kad pats Jēzus viņus stiprināja,
bija ar viņiem 40 dienas. Arī mums ir jābūt
kopā ar Jēzu, tas mums ļaus būt drošā
kiem un atvērtākiem. Un tāpat kā mācek
ļiem nostiprināties Svētajā Garā, ko viņi
saņēma Vasarsvētkos.
Nestāvēsim malā. Ja ir vajadzīgs, iesim
pie kaimiņiem, palīdzēsim dārza darbos,
bet neaizmirsīsim sludināt prieka vēsti.

Ka Kristus ir Augšāmcēlies! Viņš ir dzīvs!
Sevišķu cerību dosim tiem, kam klājas
grūti, kuri ir slimi vai nespēj iziet no mā
jas – dāvāsim viņiem šo lielo svētku prie
ku. Ar mūsu klātbūtni, ar telefona zvanu,
ar kopīgu lūgšanu. Nebaidīdamies no la
biem tikumiem, bet tos parādīsim citiem.
Jo Svētajam Garam nav robežu. Sagatavo
simies paši Svētā Gara atnākšanai .
Tuvojas vasara, tāpēc ir jāpadomā, ko
tad darīsim brīvdienās. Sāksim plānot jau
tagad. Varam pieteikties dalībai kādā kris
tīgā nometnē vai svētceļojumā ar kājām
vai ar transportu. Vai arī paši varam veidot
saviem bērniem nometni atpūtai kopā ar
Jēzu. Tepat mūsu draudzē. Tas ir atkarīgs
no mums pašiem un no mūsu gribēšanas
iesaistīties, piedāvāt, veidot mūsu baznī
cas draudzi interesantāku. Pirmais tāds
notikums jau būs baznīcu nakts. Ņemiet
aktīvu dalību, jo neviens cits jūsu vietā to
nedarīs, esiet droši, un Svētā Gara žēlastī
ba būs pār jums.
Jūsu priesteris
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Saulkrastu draudzē

No Pūpolsvētdienas līdz Baltajai svētdienai

29. martā, Palmu jeb Pūpolu svētdienā, pēc pūpolu
pasvētīšanas devāmies procesijā pa baznīcu.
2. aprīlī, Lielajā Ceturtdienā, Kristus Pēdējo vakariņu un Vissvētākā Sakramenta iedibināšanas piemiņas Svē
tajā Misē mūsu baznīcā kalpoja divi priesteri – mūsu priesteris Ilmārs un priesteris Dr. theol. Pauls Kļaviņš,
kurš vadīja arī kāju mazgāšanas ritu. Un šogad mūsu baznīcā bijām izveidojuši arī Kristus cietuma altāri.

3. aprīlis, Lielā Piektdiena. Kristus ciešanu
piemiņas dievkalpojums sākas ar abu
priesteru vispazemīgāko lūgšanu altāra
priekšā.

“Lūk, krusts, kurā karājās pasaules pestīšana!”
– “Nāciet, godināsim Viņu!”

Dievkalpojuma beigās Vissvētākais Sakraments tiek svinīgi pārnests
uz Kristus kapa altāri, pie kura varējām uzkavēties klusā lūgšanā un
pārdomās.
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4. aprīlis, Lielā Sestdiena. Lieldienu uguns un ūdens svētīšana. Lieldienu
vigilijas dievkalpojumā piedalās trīs priesteri – priesteriem Ilmāram
Kravalim un Paulam Kļaviņam ir pievienojies arī pr. Renārs Birkovs. Svētās
Mises laikā notika arī kristības – Kristības sakramentu saņēma Iveta
Magdalēna.

6. aprīlī, Otrajās Lieldienās, pēc Svētās
Mises vienojāmies kopīgā agapē

Evaņģēlista Sv. Marka svētkos,...

12. aprīlis. Dieva Žēlsirdības jeb Baltā svētdiena. Mūsu baznīcas
titulārsvētki. Procesijā Vissvētākā Sakrameta priekšā tika kaisīti
balti un zili pavasara ziediņi.
Fotografējuši Raimonds Stoks un Margarita Stoka

... sestdien, 25. aprīlī, pēc Svētās Mises, kuras laikā īpaši
lūdzāmies par dažādu transportlīdzekļu vadītājiem un viņu
līdzbraucējiem, priesteris Ilmārs pasvētīja automašīnas un
arī velosipēdu.

Fotografējis Jānis Stoks

5. jūnijā arī mūsu Saulkrastu draudzes baznīca piedalīsies kultūras
notikumā “Baznīcu nakts 2015”. Baznīca būs atvērta no plkst. 18 līdz
pusnaktij. Aicinām lūgties par pasākuma veiksmīgu sagatavošanu
un norisi, atbalstīt arī ar saviem ierosinājumiem un arī pašiem nākt
talkā – paveicamā vēl ir daudz.
Tuvāka informācija pa tālr. 26394583, Margarita
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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.



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



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

Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis

Aktuāli

26. aprīlis – Labā Gana svētdiena, lūgšanu diena par aicinājumiem uz garīgo kārtu.
Lūgsimies, lai mūsu zemē nepietrūktu priesteru un citu konsekrēto personu, kuru kalpojums
mums visiem ir tik nepieciešams!
14. maijs – Kunga Jēzus Debeskāpšanas svētku diena.
Maijā – Dievmātei veltītajā mēnesī – Saulkrastu Dieva Žēlsirdības baznīcā svētdienās pēc
Rožukroņa lūgšanas tiks dziedātas Stundu dziesmas Vissvētākās Jaunavas Marijas godam.
Ir sena tradīcija ticīgajiem maija vakaros pulcēties pie ceļmalu krustiem un dziedāt dziesmas
Dievmātes godam. Arī mums ir tāds krusts – ceļa malā un turklāt pie mūsu baznīcas! Nāksim
pie tā un godināsim mūsu Māmiņu!

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

