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3. augusts

Izdevums ir par ziedojumiem

Priestera katehēze

Brāļi māsas Kristū!
Turpināsim iepriekšējā numurā iesākto tēmu par tēvu un viņa lomu, kā arī par lielo Dieva mīlestību.
TĒVA AUTORITĀTE
Džons Dousons
Vai jums ir kādreiz gadījies apstāties kāda
drauga mājas garāžas priekšā, kur jūs sagaida
ģimenes suns? Divi tipiski gadījumi: suns, kurš
atkāpjas jūsu priekšā, drebēdams bailēs, vai
arī tāds, kurš jūtu uzplūdā lec jums virsū, izpaužot savu sirsnību vēl ar astes luncināšanu,
mēli un dubļainu ķepu pieskārieniem. Mazais
suņuks, kurš pieglaustām ausīm laižas lapās
un neiedrošinās jums uzticēties, acīmredzot ir
piedzīvojis sliktu apiešanos. Turpretim jūtās
pāriplūstošais šunelis, kurš ar savu mēli mēģina jums izdarīt sejas masāžu, katrā ziņā uzaudzis mīlestības pilnā ģimenē.
Tāda bieži ir mūsu reakcija, kad Dievs
mums tuvojas. Mūsu pagātnes pieredze nosaka mūsu attieksmi, kad Dievs mums pastiepj
roku. Pravietis Osejs raudādams bija izdzirdējis Dieva balsi viņam sakām: “Kad Izraēls bija
jauns, Es viņu, Savu dēlu, iemīlēju un atsaucu
šurp no Ēģiptes. Bet, ja Izraēla ļaudis saucu
tagad, tad viņi novēršas no Manis, nes ziedojumus baāliem un kvēpina elka dieviem. Es
satvēru Ēfraima rokas un vadīju viņu, bet viņi
neievēroja, ka Es viņiem palīdzēju. Ar gluži cilvēciskām saitēm Es viņus vilku pie Sevis, Es padarīju gluži cilvēcisku viņu jūgu, Es liku viņiem
iet līdzās cits citam īstas cilvēciskas mīlestības
grožos, Es padarīju vaļīgākas pat šī jūga sakas
ap viņu kakliem un pleciem un ēdināju viņus”
(Os 11,1-4). Dieva autoritāte nav nedz skarba,

nedz atriebīga; tieši otrādi, Dieva maigums un
labvēlība pārspēj visu, ko varam iedomāties.
Kādu dienu es iesteidzos birojā pēc dažiem materiāliem manā kartotēkā, kas man
bija steidzami vajadzīgi. Kamēr es drudžaini
šķirstīju papīrus, mans piecgadīgais dēls nemitīgi pūta savu svilpīti. Es vairākas reizes viņam
lūdzu pārstāt trokšņot. Tad iestājās klusuma
brīdis, kam sekoja apdullinošs svilpiens līdz
ar siekalu šļakatu taisni pie manas labās auss.
Es pastiepu roku, iepļaukāju viņu un dusmīgi
sarāju. Tūdaļ pat es sajutu, ka Dieva Gars bija
apbēdināts. Es atcerējos apgalvojumus Bībelē,
kuros teikts, ka Dievs ir lēnīgs uz dusmošanos
un pārbagāts līdzjūtībā. Es paņēmu dēlu rokās
un lūdzu viņam piedošanu. Bija gluži taisnīgi,
ka es viņu pārmācīju par nepaklausību, bet
mūsu bērniem allaž jāzina, ka mēs viņus pārmācām tādēļ, ka mīlam, un ne tādēļ, ka gribam
atrast kādu grēkāzi, uz kuru izgāzt dusmas par
acumirklīgu neapmierinātību.
Mūsu debesu Tēvs šo pašu brīdi tiek apmelots un nepareizi attēlots visā pasaulē cilvēku
cietsirdības un egoisma dēļ. Ne vien mājās, bet
arī visās cilvēciskās pārvaldes formās. Viņa
mīlestības likumi tiek pastāvīgi ignorēti un apsmieti, un mūsu viltus pilnās sirdis turpina nodarīt netaisnību tiem, kas ir mazāki un vājāki
par mums.
Kādas gan šausmas Dievs redz šo pašu brīdi? Ar sparu atsprāgst kādas istabas durvis.
(Turpinājums 2. lpp.)
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(Turpinājums no 1. lpp.)
Nakts vidū mazu zēnu sit un pamodina piedzēries un saniknots vīrs. “Dārza krāni joprojām
ir vaļā. Tur ir gatavie plūdi. Nu es tevi mācīšu
dzīvot, manu zēn!” Pārbiedētais bērns kliedz,
kad viņu sit šis tumšais un rupjais stāvs, kuru
viņš sauc par “tēti”.
Piecpadsmitgadīga prostitūta ar apduļķotu
un tukšu skatienu mehāniski veic savu darbu
pagrimuma naktī uz Holivudas bulvāra. Viņai
vienalga, kas ar viņu notiek. Viņa nekad vairs
nav jutusies tīra kopš tās nakts, kad tēvs viņu
izmantoja.
Ievainotas paaudzes bērni izgrīļojas cauri
pusaudžu gadiem, lai pēc tam tos pašus ievainojumus nodotu tālāk saviem bērniem. Vienā
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paaudzē pēc otras notiek viens un tas pats process. Vai neviena nav, kas mūs mierinātu? Kurš
gribēs būt par tēvu cilvēku bērniem? Par tēvu,
kura apskāvienu pietiktu visiem vientuļajiem
bērniem pasaulē?… Kurš raudātu par mūsu sāpēm?… Kurš mūs mierinātu mūsu vientulībā?
Vienīgi Dievs. Tēvs ar salauztu sirdi, kuru atstumj mazie, ko Viņš dedzīgi vēlas dziedināt.
Mūsu problēma ir tā, ka, tāpat kā mazais suņuks
ar skumjajām acīm, mēs neuzticamies Tam, kuru
uzskatām par tādu pašu kā citus autoritātes pārstāvjus mūsu dzīvē. Taču tāds Viņš nav. Viņa mīlestība ir pilnīga. Dievs pats ir devis šo bausli vecākiem Vēstulē efeziešiem 6,4: “Tēvi, nekaitiniet
savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt
paklausīgiem Kungam”.

18. jūlijā apmēram 30 svētceļnieku, to vidū arī daži no Saulkrastu
katoļu draudzes, no Limbažu katoļu baznīcas, lūdzoties par
mieru, vienotību un savstarpēju piedošanu, devās uz Igates
ekumēnisko baznīcu.
Pateicība par svēceļojuma organizēšanu Ivaram Birzgalim, māsai
Inesei un visiem, kas iesaisījās un atbalstīja.
foto: Ivars Birzgalis (no www.katolis.lv)

Saulkrastu draudzē

25. jūlijā, svētā apustuļa Jekaba svētkos, mūsu
draudzē notika kristības un četriem jauniem cilvēkiem
arī Pirmās Svētās Komūnijas svinības.
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Sestdien, 1. augustā, Saulkrastu draudzes baznīcā bija laulību jubileju diena. Vispirms uz 20 kopdzīves
gadiem atskatījās starptautiskās kustības “Laulāto tikšanās” līderi Uldis un Daina Žurilo. Svēto Misi
celebrēja priesteris Juris Jalinskis, piedaloties priesterim Aivaram Līcim un diakonam Gunāram
Konstantinovam.
Bet vakarā savas zelta kāzas - pateicības Svēto Misi par 50 kopdzīves gadiem svinēja Gunārs un Tamāra –
mūsu draudzes kora dalībniece – Leišaunieki, četru bērnu vecāki un vesela mazbērnu pulciņa vecvecāki.

Fotografējis Raimonds Stoks
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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.

Sludinājumi

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

Aicinām atbalstīt ar ziedojumiem un lūgšanām

draudzes telpu ātrāku sakārtošanu 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

2. augsustā ziedojumi tiks vākti Rīgas Garīgā semināra vajadzībām.



Ar draudzes mikroautobusu iespējams doties uz Aglonu uz Dievmātes Debesīs uzņemšanas
svētkiem. Vajadzīgs šoferis, un ir vēl 8 vietas. Pieteikties pie priestera.



16. augustā Limbažu draudzē sv. Laurencija svētki. Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana.



Kapusvētki un Svētā Mise Saulkrastu kapsētā tiks svinēta 30. augustā. Baznīcā šajā
svētdienā Sv. Mises nebūs.



Jāsāk domāt par granulu iegādi ziemai. Lūgums iesniegt priesterim savus priekšlikumus.

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

