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Brāļi un māsas Kristū!
Tuvojas Visu mirušo piemiņas diena, tāpēc ir jāpārdomā svarīgas lietas.
Es ticu uz mirušo augšāmcelšanos.
Jau no pašiem pirmsākumiem kristiešu ticība tam, ka ir mirušo augšāmcelšanās, ir
izraisījusi neizpratni un opozīciju. “Nevienā
citā jautājumā kristīgā ticība nesaskaras ar
tik lielu pretestību kā jautājumā par miesas
augšāmcelšanos.” (Sv. Augustīns) Vispārēji
tiek atzīts, ka pēc nāves cilvēka dzīve turpinās garīgā veidā. Bet kā lai tic, ka šis tik
acīmredzami mirstīgais ķermenis varētu
augšāmcelties mūžīgajai dzīvei?
Ko nozīmē “augšāmcelties”? Nāves brīdī,
kad dvēsele tiek atšķirta no miesas, cilvēka
miesa tiek pakļauta satrūdēšanai, turpretī
dvēsele satiekas ar Dievu, taču tā nepārtrauc
gaidīt brīdi, kad varēs no jauna savienoties
ar savu apskaidroto miesu. Dievs savā visvarenībā uz visiem laikiem mūsu miesai atdos
neiznīcīgo dzīvi, to vienojot ar mūsu dvēseli
Jēzus augšāmcelšanās spēkā.
Kas augšāmcelsies? Visi nomirušie: “Kas
ir darījuši labu, celsies augšā, lai dzīvotu, bet
tie, kas ir darījuši ļaunu, celsies augšā uz tiesu.”
(Jņ 5, 29)
Kādā veidā? Kristus ir augšāmcēlies savā
miesā: “Apskatiet manas rokas un manas kājas: tas esmu Es!” (Lk 24, 39); taču Viņš neatgriezās zemes dzīvē. Tāpat Viņā visi augšāmcelsies tajā miesā, kāda tiem ir tagad, taču šī
miesa būs pārveidota apskaidrotajā miesā,
garīgajā miesā (1 Kor 15, 44).
Tas, kā notiks mirušo augšāmcelšanās,
pārsniedz mūsu iztēli un saprašanu; tas
kļūst pieejams tikai ticībā.

25. oktobris

Priestera katehēze

Kad? Galīgi – Pēdējā dienā (Jņ 6, 39-40.
44.54; 11, 24); pasaules beigās. Patiešām,
mirušo augšāmcelšanās ir cieši saistīta ar
Kristus otrreizējo atnākšanu: “Jo Kungs pats
nokāps no debesīm, atskanot vēstij, erceņģeļa
balsij un Dieva taurei, un tie, kas miruši Kristū,
piecelsies pirmie.” (1 Tes 4, 16)
Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā parasti pievēršam lielāku uzmanību lūgšanām par
mirušajiem, un tas ir labi, jo svēta un derīga ir
doma lūgt par mirušajiem, lai viņi tiktu atbrīvoti
no grēkiem, – saka Svētie Raksti (2 Mak 12, 46).
Šoreiz pārdomāsim par dažām praktiskām lietām, kas saistītas ar galveno lūgšanu par mirušajiem, proti, bērēm.
Labi ir lūgties par mirušajiem, lai Dievs piedod viņiem grēkus, bet vēl labāk ir palīdzēt citiem aiziet no šīs pasaules jau samierinātiem ar
Dievu. Katrs no mums apzinās, ka šajā pasaulē
nedzīvos mūžīgi, bet vai patiešām domājam
par to, ka šī dzīve beigsies? Noteikti kaut kādā
mērā par nāvi domājam, bet vai gatavojamies
šim brīdim? Vai apzināmies, ka nāves brīdis ir
izšķirošs, jo runa ir par dzīvi vai nāvi, kas ilgst
mūžīgi?
Mūsu sastapšanās ar nāvi var būt dažāda.
Reizēm tas notiek pēkšņi, piemēram, autoavārijas gadījumā, bet citreiz tā, ka mēs apzināmies
nāves tuvošanos, piemēram, smagā slimībā vai
vecumdienās. Pēkšņas nāves gadījumā grūti
runāt par sagatavošanos (izņemot tos ticīgos,
kuri pastāvīgi praktizē sakramentālo dzīvi:
regulāri piedalās Baznīcas dievkalpojumos,
iet pie grēksūdzes un pieņem Svēto Komūniju). Lai vai kā – tikšanās brīdim ar žēlsirdīgo
Dievu vajadzētu sagatavoties savlaicīgi. No
(Turpinājums 2. lpp.)
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(Turpinājums no 1. lpp.)
reliģiskās puses šī sagatavošanās ir saistīta ar
grēksūdzes, Slimnieku sakramenta un Svētās
Komūnijas (tā saucamās viatika – ceļamaizes)
pieņemšanu. Ģimenēm vajadzētu rūpēties par
saviem piederīgajiem un izsaukt priesteri, kad
ir tāda vajadzība.
Ļoti ieteicams ir vienoties kopīgā lūgšanā pie
mirstošā un aizdegt viņa Kristības sveci, ja tā ir
saglabājusies, (šī svece mums atgādina, ka jau no
Kristības brīža mēs ejam savu ceļu uz Debesīm,
bet nāve ir viens no šī ceļa notikumiem) vai arī
sveci, kas pasvētīta 2. februārī, vai arī kādu citu
sveci. Pēc tuvinieka nāves ir labi vispirms sazināties ar draudzes prāvestu, jo viņš varēs sniegt
informāciju par to, kas nepieciešams apglabāšanai, un tikai pēc tam doties uz apbedīšanas
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biroju. Ar prāvestu vajadzētu arī saskaņot apbedīšanas veidu – proti, vienoties par trim lūgšanu
vietām (mājās, baznīcā, kapsētā) vai arī tikai divām vai vienu no tām. Vislabāk, lai notiktu izvadīšana no baznīcas, kas saistīta arī ar Svēto Misi par
mirušo, tā saucamo bēru Misi. Tiem, kas piedalās
šādā Svētajā Misē, ļoti ieteicams pirms tam iet pie
grēksūdzes un Mises laikā pieņemt svēto Komūniju – mūsu vislabākais aizlūgums par mirušo ir
tieši šāda pilnīga piedalīšanās Svētajā Misē. Ja
Svētā Mise nav kopā ar izvadīšanu, kā bieži notiek, piemēram, lielākajās pilsētās, tad vajadzētu
ar prāvestu sarunāt kādu citu dienu bēru Misei.
Katoļiem ir arī pieņemts pieteikt Svēto Misi par
mirušo septītajā vai trīsdesmitajā dienā pēc cilvēka nāves vai arī nāves gadadienā.

Jūsu priesteris Ilmārs

Saulkrastu draudzē

.. Zemei augļus dodi un uzturi, mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs! –

tā mēs lūdzamies baznīcā katru svētdienas rītu, dziedod Suplikācijas. Un par uzklausītajām lūgšanām,
par svētību mūsu zemītei un mūsu roku darbam, par laukos, dārzos un mežā ievākto ražu Dievam pateicāmies 27. septembrī, svinot ražas svētkus. Pirms tam, sestdienas priekšpusdienā, uzposām un izdekorējām mūsu baznīcu un arī jaunuzcelto nojumi, kur svētdien pēc Svētās Mises pulcējāmies kopīgā
pateicības agapē. Ar priestera Ilmāra gādību un atbalstu bijām sarūpējuši cienastu, un arī Garīgā semināra audzēkņiem draudzes locekļu dāvājums bija prāvs – gan
kartupeļi, burkāni un bietes, gan kabači un ķirbji, gan sīpoli
un ķiploki, gan āboli un bumbieri, gan pupiņas, gan arī sulas
un ievārījumi...
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Sveicam mūsu jubilārus!

20. septembrī ar ziediem un kora dziedātu dziesmu “Lai svētī! Mūsu prāvestu Kungs Dievs lai svētī!”
sveicām dzimšanas dienā mūsu priesteri Ilmāru.

15. oktobrī 65 gadu jubileja bija mūsu kora diriģentam un tenoram Jānim Lucānam, kurš gan ar
savu talantu, gan čaklajām rokām un silto sirdi ir
allaž bijis klāt mūsu draudzes dzīvē gan svētkos,
gan talkās un citos baznīcā nepieciešamos darbos.
Svētdien, 18. oktobrī, tika svinēta pateicības Svētā
Mise Jāņa nodomā. Pēc dievkalpojuma priesteris
Ilmārs un koris ar ziediem un siltiem vārdiem sveica Jāni jubilejā.
Dienu vēlāk - 16. oktobrī – dzimšanas dienu svinēja arī mūsu kora dalībniece Brigita Ozerska, kuru
Dievs apveltījis ar skaistu alta balsi. Arī Brigitu
svētdien sirsnīgi apsveicām.
Lai Dievs visiem mūsu mīļajiem jubilāriem dāvā arī turpmāk savu svētību un kalpošanas prieku
savai draudzei un baznīcai!
Fotografējis Raimonds Stoks

Priesteris Ilmārs un draudze izsaka pateicību karavīriem par granulu sanešanu
pagrabā.
Priestera paldies arī visiem, kas sestdien, 24. oktobrī, piedalījās baznīcas un tās
apkārtnes sakopšanas talkā.
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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



1. novembris – Visu svēto diena.



2. novembris – Mirušo piemiņas jeb Dvēseļu diena. Svētā Mise Saulkrastu katoļu baznīcā
plkst. 18.00.



Neaizmirsīsim Mirušo piemiņas dienas oktāvā (1.–8. novembrī) palūgties arī par mūsu draudzē kalpojušajiem priesteriem, kas nu jau ir mūžībā:
Viktoru Pentjušu MIC, Jāni Vaivodu, Kazimiru Mončinski, V.E. Ārvaldi Andreju Brumani,
Antonu Smelteru!

Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem! Lai viņi dus mierā!
Amen.
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

