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15. maijā

Izdevums ir par ziedojumiem

Priestera katehēze
Brāļi un māsas Kristū!
Kādā no izklaidējošiem raidījumiem “Gribi
būt miljonārs?” tika uzdots jautājums – kad
ir dibināta Baznīca? Neviens no dalībniekiem
nespēja atbildēt uz šo jautājumu. Dažiem
atbildes bija nepareizas. – Baznīca radusies
Ziemasvētkos ar Jēzus piedzimšanu un citas
atbildes. Pareizā atbilde ir: Baznīcas sākums
ir ar Svētā Gara atsūtīšanu, proti, Vassaras
svētkiem.
Tas notika ap 30. gadu pēc Kristus dzimša
nas Jeruzalemē. Kā lasām Apustuļu darbos,
piecdesmitajā dienā pēc Pashas svētkiem Je
ruzalemē pūlcējās daudz svētceļnieku. Tas
bija 7 nedēļas pēc Jēzus augšāmcelšanās. Mā
cekļi turējās kopā un mēģināja apjaust, kas ir
noticis un ko darīt tālāk. Tā liecina Baznīcas
Tradīcija. Un tad viņi pēkšņi sajuta lielu vēju
un ieraudzīja uguns mēles, kas nolaidās uz
apustuļu galvām, un viņi sāka runāt dažādās
valodās.
Svēceļnieki, kas bija ieradušies Jeruzalemē
no dažādām pasaules malām, sanāca, lai ap
skatītos šo brīnumu, un dzirdēja katrs savu
valodu. Daži domāja, ka apustuļi ir piedzēru
šies.Bet apustulis Pēteris izskaidroja, ka viņi
nav dzēruši vīnu, jo ir tikai priekšpusdiena.
Vīnu viņi dzer tikai vakarā.
Svētro Rakstu pētnieki apgalvo, kad tikai
pēc Vassarassvētkiem mācekļi sāk sludināt
Jauno Vēsti, kaut gan pirms tam vairākkārt
ir sastapušies ar augšmcelto Jēzu. Tikai ar

Svētā Gara palīdzību viņi publiski sāk savu
darbību.
Kā zinām – Svēto Garu mēs neaptaustīsim
un nepasmaržosim, bet zinām, ka Viņš ir.
Vēja plūsmu mēs varam sajust, bet pašu vēju
ieraudzīt nespējam. Līdzīgi tas, kurš ir at
vērts Svētā Gara darbībai, var arī izjust Svētā
Gara spēku un brīnumus. Būtu nepareizi,
ja mēs lūgtu Svēto Garu, tikai lai ieraudzītu
brīnumu. Kā students, kas lūdzas, lai nokār
totu eksāmenu, bet eksāmenam negatavojas.
Mums jālūdz Svētais Gars, lai mēs labi sagata
vojamies visām Svētā Gara dāvanām. Svētais
Gars vēlas kopīgi sadarboties. Viņš nebūs tas,
kas aizpilda mūsu nepilnības vai mūsu slin
kumu. Svētais Gars grib mūsu darbību un sa
darbību.
Katrs šodien var uzdot sev jautājumu: vai
es vēlos kādas Svētā Gara dāvanas? Vai es vē
los sadarbību ar Svēto Garu?
Iedomājieties, ka naktī braucat ar mašīnu
un automašīnai pazūd gaisma, tad ir grū
ti turpināt ceļu – var iebraukt grāvī, izraisīt
avāriju, var apmaldīties, jo apkārt ir tumsa.
Tādā situācijā Svētais Gars nāk mums palīgā
un rāda šo Dievišķo gaismu, lai mēs atrastu
šo ceļu – tikumu ceļu, kas ved pie Dieva sav
starpējas sapratnes un mīlestības.
Visiem novēlu Vassarassvētkos saņemt
Svētā Gara dāvanas. Lai tās mēs izjūtam savā
dzīvē. Amen.
Jūsu priesteris Ilmārs
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Saulkrastu draudzē Lieldienu laikā

26. martā, Lielās Sestdienas vakarā - Lieldienu
vigilijas dievkalpojums. Pusstundu pirms dievkal
pojuma sākuma un uguns svētīšanas rituāla Jānis
un Anna aizdedz ugunskuru. Ar svētīto uguni aiz
degtā Lieldienu svece tiek izmantota ūdens svētī
šanas ceremonijā. Un tad jau arī draudze saņem
svētību ar tikko kā svētīto Lieldienu ūdeni.

27. marts, Lieldienas. Kristus Augšāmcelšanās
svētki. Kopā ar augšāmcēlušos Kristu Vissvētāka
jā Sakramentā, ērģelēm skanot, dodamies svinīgā
procesijā trīs reizes apkārt baznīcai.

Fotografējusi M. Stoka
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3. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētdienā, mūsu draudzes titulārsvētkos, draudzi vizitēja un
Svēto Misi svinēja V.E. arhibīskaps metroplīts Zbigņevs Stankevičs.
Pirms šiem svēt
kiem sakārtojām
un uzposām
mūsu baznīcu,
tika nomainītas
arī izdegušās
lampas krustā
baznīcas dārzā.
Sv. Misi tiešraidē
pārraidīja arī
LTV1.

Dievkalpojuma laikā arhibīskaps pie
šķīra Iestiprināšanas sakramentu. To
saņēma arī divi karavīri
Svētību saņēma arī paši mazākie.

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.

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


Iespējams pie priestera pieteikt
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Sv. Mises par dzīviem un mirušajiem,
paaicināt priesteri uz pastorālo aprūpi,
apmeklēt slimniekus,
pieteikties, lai pasvētītu māju vai dzīvokli,
transportlīdzekli,
pieteikt kristības, laulības, bēres



Nepieciešami jumiķa pakalpojumi Saulkrastu
baznīcas jumta remontam



Ir iespēja izpalīdzēt ar transportu cilvēkiem,

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

Aktuāli

15. maijā – Vasarassvētki, Svētā Gara nosūtīšanas svētki.
Ceturdien, 26. maijā – Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki (Vissvētākā
Sakramenta svētki; obligāti svinami). Saulkrastu draudzes baznīcā Svētā Mise
plkst. 18.00.


Maijs ir Dievmātes godam veltīts mēnesis. Pēc senas un skaistas tradīcijas iespēju
robežās pulcēsimies vakaros pēc darba pie krusta baznīcas dārzā, lai lūgšanās un
dziesmās godinātu Vissv. Jaunavu Mariju – Jēzus un mūsu visu Māmiņu!
Neaizmirsīsim arī izvikt “značkas” katras maija dienas īpašai kalpošanai!
Priesteris Ilmārs izsaka pateicību visiem, kuri uzposa baznīcu un tās dārzu
gan pirms Dieva Žēlsirdības svētkiem, gan pirms Vasarassvētkiem.
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

