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Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Šajā īpašajā laikā mēģināsim caur Baznīcas
tradīciju ieraudzīt Kristus augšāmcelšanās no
slēpumu. Ja mēs redzēsim pasaulē zīmes, kas
mums atgādina par Dievu, mēs biežāk atradī
sim ceļu pie Viņa.
Kristus kaps.
Pirmo reizi Jēzus apglabāšanas dramatizā
cija ir minēta ap 10. gadsimtu, kad Augsburgas
bīskaps Ulriks Lielajā Piektdienā konsekrēto
Hostiju pārnesa uz sv. Ambrozija baznīcu. Tur
Hostiju baltā drēbītē nolika uz altāra un apse
dza ar akmeni, bet vēlāk Lieldienu rītā svinīgā
procesijā atnesa To atpakaļ uz sv. Jāņa baznīcu.
No 11. gadsimta jau Kristus kapu veidoja Fran
cijā, Itālijā, Austrijā, Čehijā. Arī Polijā izdotajās
liturģijas grāmatās tiek minēta Kristus kapa
veidošana, kas galvenokārt uzsvēra Vissvētākā
Altāra Sakramenta godināšanu. Kristus kapa
vieta bija ar ziediem rotāta, speciāli veidota
noteikta vieta baznīcā.
Profesors Julijans Levanskis raksta, ka ap
15. gadsimtu radās tradīcija kapa vietu arī sar
gāt ar bruņotu sardzi, lai nenotiktu svētuma
zaimošana vai laupīšana, jo izmantojamie ma
teriāli, audumi bija ļoti dārgi. Pie kapa dziedāja
psalmus, dedzināja sveces. Sargi un dziedātāji
lūgšanā pavadīja līdz pat 50 stundām – līdz pat
Lieldienu rītam.
Jāpiebilst, ka ar katru gadu rotājumi, deko
rējumi kļuva arvien greznāki. Dekorācijai bija
simbolisks raksturs, tika izmantoti tautiskie
elementi, bet nekad kapā nav pietrūcis zīda un
degošu sveču, lai veidotu svinīgu kopskatu un
atstātu iespaidu uz tiem, kas lūdzas, un arī ci
tiem, pat neticīgajiem.
Pashāls – Lieldienu svece.
Tā ir izgreznota svece, kuru Lieldienu Sest
dienā iededzina no pasvētītas uguns; to nes
baznīcēniem pa priekšu, lai izgaismotu Aug

24. martā

Priestera katehēze
šāmcelšanās nakti. Šī svece tiek dedzināta līdz
pat Vasarsvētkiem. Vēlāk sveci novieto baptistē
rijā, kur tā tiek dedzināta, kad notiek kristības.
Sveču tradīcija Baznīcā aizsākās 4. gadsim
tā, kad tās dedzināja pieaugušo kristīšanas
laikā un kad procesijā Jeruzalemē visi gāja uz
Kristus kapu. Svinīgais dziedājums jau ir pa
zīstams 4. gadsimtā, kad svece simbolizē Aug
šāmcēlušos Kristu un Svēto Garu. Tas norāda
uz Kristības sakramentu.
Par sveces lielumu liecināja arī baznīcas iz
mērs. Kopš 12. gadsimta sveci sāka izrotāt ar
burtiem, parādot, ka Kristus ir sākums un bei
gas, gaisma, kas jānodod tālāk. Sveces nešana
arī simbolizē izvēlētās tautas ceļošanu cauri
tuksnesim. Mums tā simbolizē uzvaru pār ļau
no un tumsu.
Ēdienu svētīšana.
Tā simbolizē Lieldienu liturģijas vērtības,
kristīšanu un Euharistijas svinēšanu, svētīt
ēdienu – tas ir otršķirīgi. Bet jāatgādina – tas ir
pozitīvi ģimenes vienojošs faktors, kad visa ģi
mene var sēsties pie kopīga galda, līdzīgi kā tas
ir Ziemassvētkos. Daudziem cilvēkiem ēdiens
ir pats galvenais Lieldienu notikums. Kā teica
kāds ticīgais – uz baznīcu es aizeju reti, bet
Lieldienu maltītes pasvētīšanu es nekad ne
esmu izlaidis.
Kādus ēdienus ir jāsvēta, tas nav noteikts,
tā ir katras tautas tradīcija. Mums tās ir olas,
maize, gaļa, sāls un citi produkti. Agrāk ēdie
nu svētīšana bija ļoti plaša – līdz pat 54 lūg
šanām, katram ēdienam sava. No 12. gadsim
ta sāka svētīt tradicionāli olas un maizi. No
15.gadsimta šī tradīcija ir visās Eiropas valstīs.
Lai svētīgs Jums Lieldienu laiks, lai ģime
nes siltums, lai Dieva mīlestība jūs apgaismo.
Amen.
Jūsu priesteris Ilmārs
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Saulkrastu draudzē

Pēc Svētās Mises kopā ar priesteri un katehētēm
Svētdien, 28. februārī, draudzē bija lieli svētki četriem jauniem cilvēkiem – divām meitenēm un di
viem puišiem – Pirmās Svētās Komūnijas diena. Jēzu Vissvētākajā Sakramentā savā sridī pirmoreiz
pieņēma Saulkrastu, Ādažu un Limbažu draudzes bērni.
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20. martā, Pūpolu jeb Kristus ciešanu svēt
dienā notika šiem svētkiem tradicionālā svinīga
krucifiksa ienešana baznīcā, pūpolu svētīšana un
procesija ar palmu zariem un pūpoliem priestera
rokās.

Fotografējis Raimonds Stoks

Ar šo Svēto Misi noslēdzās arī draudzes Gavēņa laika rekolekcijas (40 stundu atlaidas), kuras ilga
trīs dienas – no 18. līdz 20. martam. Tās sākās piektdienas vakarā ar Krustaceļa lūgšanu un Svēto
Misi, turpinājās sestdien, svētā Jāzepa svētkos, kad draudzes baznīcā tika svinētas divas Svētās
Mises – plkst. 12.00 un plkst. 18.00; tika dziedātas Rūgtās asaras, bija kopīgas pusdienas – agape,
Dieva Žēlsirdības kronītis, varējām pielūgt – adorēt Jēzu Vissvētākajā Sakramentā; klausījāmies
priestera Ilmāra lekciju par Grēksūdzes sakramenta – Dieva žēlsirdības izpausmes visuzskatāmā
kajā veidā – svinēšanu, kam sekoja šī sakramenta svinēšana. Pūpolsvētdienas rīts sākās ar uzstādī
ta Vissvētākā Sakramenta godināšanu un adorāciju no plkst. 7.30 līdz pat Krustaceļa lūgšanai.
Sirsnīgs paldies mūsu priesterim Ilmāram par šo mums dāvāto iespēju svētīgi pavadīt šīs trīs
dienas un labāk sagatavoties Lieldienu svētkiem!

Priesteris Ilmārs izsaka pateicību visiem, kuri trešdien, 23. martā, piedalījās
baznīcas un tās apkārtnes sakopšanas talkā, gatavojoties Kristus Augšāmcelšanās
svētku svinībām.



3. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētdienā, Saulkrastu draudzes titulārsvētki, atlaidas. Draudzi
vizitēs un Svēto Misi svinēs V.E. arhibīskaps metroplīts Zbigņevs Stankevičs.
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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.

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



Nepieciešami jumiķa pakalpojumi Saulkrastu



Iespējams pie priestera pieteikt

baznīcas jumta remontam

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,
kas paši nevar nokļūt dievnamā uz Svēto Misi.
Jānis, tālr. 67955157; 29262696

27. marts,
Pirmās
Lieldienas

28. marts,
Otrās
Lieldienas

3. aprīlis,
Dieva
Žēlsirdības
svētki

Limbažu Sv. Laurencija
draudzē

26. marts,
Lielā
Sestdiean

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības
draudzē

25. marts,
Lielā
Piektdiena

Dievkalpojumu laiki Lieldienās
24. marts,
Lielā
Ceturtdiena

Aktuāli



plkst.
18.00

plkst.
15.00

plkst.
19.00

plkst. 12.00

plkst.
9.00

plkst. 12.00

plkst.
12.00

plkst.
14.00

plkst. 9.00

Salacgrīvas Sv. Marijas Goreti
draudzē

plkst. 7.00

Kadagas militārās bāzes kapelā

plkst. 15.00

plkst. 9.00

plkst. 15.00

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

