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24. maijs

Izdevums ir par ziedojumiem

Priestera katehēze
Brāļi un māsas Kristū!
Šosvētdien – Vasarsvētkos – lūgsism
Svētā Gara stiprinājumu un garīgās gudrības! Svētā Gara pārziņā ir stiprināt cilvēku
ticībā, cerībā un mīlestībā un dāvināt garīgās gudrības – skaidru saprātu, brīvu gribu,
labu atmiņu.
“Gars nekad neierodas viens pats, jo
iesākumā Dievā Viņi bija “trīs” – Dievs Tēvs,
Dievs Dēls un Svētais Gars –, lai mūs radītu,
un vēl arvien viņi ir “trīs”, lai mūs jaunradītu,” uzsver Katoļu Baznīcas svētie un teologi.
Svētā Katrīna no Sjēnas, iepazīdama
Dieva mīlestību, atzinusi, ka vienīgi tāda
sirds, kurā mājo Gars, saņem gaismu, bet
sirds, kura aizņemta tikai ar sevis meklēšanu
(patmīlu, garīgo slinkumu, garīgo un materiālo mierinājumu meklējumu), iegūst tikai
tumsību. “Ak, neizsakāmā Mīlestība, visa
Trīsvienība piedalījās cilvēka radīšanā... Paldies, paldies Tev... par šo tik lielo mīlestību,
kuru Tu mums atklāj, dodot saprātu, lai Tevi
pazītu, atmiņu, lai Tevi glabātu mūsos, gribu
un mīlestību, lai Tevi mīlētu pāri visam.(..)”
Kā atgādina pāvests Vasarassvētkos,
protams, vispirms ir jāpiemin Izlīgšanas
sakraments, ko augšāmceltais Kristus iedibināja tajā pašā brīdī, kad dāvāja mācekļiem sava miera un sava Gara dāvanu. Kā to

dzirdam Evaņģēlija lasījumā, Jēzus dvesa
uz saviem apustuļiem un sacīja: “Saņemiet
Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem
tie būs piedoti, kam aizturēsiet, tiem tie
būs aizturēti.” (Jņ 20, 21-23) Cik nozīmīga
ir izlīgšanas dāvana, kas diemžēl netiek pietiekami labi saprasta! Tā ir tik nozīmīga, jo
dāvā sirdij mieru. Kristus mieru var izplatīt vienīgi izlīgušu cilvēku atjaunota sirds,
tādu cilvēku sirds, kas ir kļuvuši taisnīguma
kalpi, gatavi nest Dieva mieru visā pasaulē,
darot to vienīgi patiesības spēkā un nekad
nepiekrītot kompromisam ar pasaules garu,
jo pasaule nevar dāvāt Kristus mieru. Lūk,
kādā veidā Baznīca var būt par Dieva dāvātās izlīgšanas raugu – tā to spēj tad, ja paliek
uzticīga Garam un liecina par Evaņģēliju,
tad, ja nes savu krustu kā Jēzus un kopā ar
Viņu. Tieši tāda ir liecība, ko dāvājuši visu
laiku svētie un svētās.
Dārgie brāļi un māsas, lai mūsu lūgšana,
ko šodien garīgā vienotībā ar Jaunavu Mariju paceļam pie Dieva, šo dzīvības vārdu gaismā kļūst vēl dedzīgāka un intensīvāka. Lai
Uzklausīšanas Dievmāte, Baznīcas Māte, izlūdz mūsu kopienām un visiem kristiešiem
atjaunotu Svētā Gara, Parakleta, izliešanos.
Sūti savu Garu! Viss no jauna tiks radīts,
un Tu atjaunosi zemes vaigu. Amen.
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Saulkrastu draudzē

26. aprīlī mūsu draudzē viesojās Kaspars Ezeriņš un jaunieši no Jaunatne ar misiju, kuri dziedāja Svētajā
Misē. Pēc Svētās Mises turpinājās slavēšana. Noslēgumā – neliela agape priestera virtuvē.
Paldies jauniešiem par viņu muzikālo sniegumu, draudzību un sirds siltumu, ko jutām gan dievkalpojuma,
gan sadraudzības laikā!
Fotografējis Raimonds Stoks

Vēl:

maijā, Dievmāmiņai veltītajā mēnesī, dažus vakarus pulcējāmies pie krusta baznīcas dārzā un slavējām
Dievmāti dziesmās. Pēc senas tradīcijas vilkām arī značkas – zīmītes ar nākamās dienas uzdevumu: noskaitīt
kādu lūgšanu vai izdarīt kādu mīlestības darbu.
Turpinās arī mūsu baznīcas remonts – notiek logu apdares un siltināšanas darbi. Liels paldies meistaram
par jau paveikto rūpīgo drabu!
23. maijā notika
baznīcas un tās
apkārtnes
uzkopšanas
talka.
Noslaucījām
putekļus no
altāriem un
baznīcas soliem,
mazgājām
vāzes ziediem
un pušķojām
altārus...
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... nopļāvām zāli baznīcas
dārzā,
iestādījām ziedus krusta
pakājē,
sakārtojām šķūnīti...
...gaidījām
Vasarassvētkus!

Fotografējuši
Raimonds Stoks
un Margarita Stoka

5. jūnijā arī Saulkrastu Dieva Žēlsirdībsa draudzes baznīca piedalīsies kultūras notikumā
“Baznīcu nakts 2015”.
Pasākuma norises programma:
plkst. 17.50 – Baznīcas zvanu skaņas
18.00 – Garīgā mūzika draudzes kora izpildījumā
18.30 – Priestera Ilmāra Kravaļa uzruna
18.55 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19.00 – Svētā Mise
20.00 – Agape – sadraudzība
20.45 – Iepazīšanās ar draudzes vēsturi
21.00 – Slavēšana (ansamblis “Dzīle”)
21.30 – Baznīcas apskate
22.00 – Lūgšana par Latviju
22.30 – Slavēšana (Saulkrastu ev.-lut. Pēterupes
draudzes ansamblis)
23.00 – Gaismas lūgšana – lūgšana ar svecīšu
nolikšanu
23.45 – Nakts lūgšana (Kompletorijs)
Aicinām lūgties par Dieva svētību veiksmīgai
sagatavošanās darbu pabeigšanai un pasākuma norisei.
Mīļi tiek gaidīti visi!
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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

24. maijs – Vasarsvētki – Svētā Gara nosūtīšanas svētki.
31. maijs – Vissvētākās Trīsvienības svētki.
Sākot ar jūniju, Saulkrastu draudzes baznīcā Svētā Mise tiks svinēta arī otrdienās un
trešdienās plkst. 7.00, sestdienās plkst. 18.00.
4. jūnijā – Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki jeb Vissvētākā Sakramenta svētki.
Saulkrastu Dieva Žēlsirdības katoļu baznīcā Svētā Mise būs plkst. 18.00.
Jūnijs ir Vissvētās Jēzus Sirds mēnesis. Godināsim katras slavas viscienīgo, žēlsirdības pilno
Sirdi, ik dienas lūdzoties litāniju Vissvētās Jēzus Sirds godam!

13. jūnijā plkst. 11.00 tiks iesvētītā Svētā Antona baznīca Rīgā, Maskavas ielā 309a.
Dievkalpojumu vadīs V.E. arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Aicinām piedalīties!
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

