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Salīdzinājumā ar ilgo Baznīcas vēsturi var 
teikt, ka gluži nesen kristīgajā leksikā ir parādī-
jies jauns vārds “ekumenisms”, bet šim jēdzie-
nam ir sena vēsture. Ar vārdu oikumene senie 
grieķi apzīmēja visu viņiem pazīstamo apdzī-
voto zemi. Kristīgajā pasaulē ar ekumenisko 
kustību saprot iniciatīvas un aktivitātes, kas 
veicina kristiešu savstarpējo vienotību. 

Kristiešu vienotības pamatā nav pirmām 
kārtām Baznīcu savstarpējie līgumi, kas arī nes 
redzamus augļus: sadarbību sociālajā jomā, 
tica mību sludinātajai Vēstij u.c. Neapšaubāmi 
tieši dialogs izjauc aizspriedumu mūrus un at-
ver durvis attiecībām — tie ir nepieciešamie 
cilvēciskie pūliņi, pārvarot šķelšanās grēka 
sekas. Mūsu vienotības pamatā ir Grauds, 
kas, iekritis zemes klēpī, nomira un tika satīts 
nāves palagos, bet jaunās dzīvības asns spēkā 
sašķēla klinti un deva pasaulei dzīvību — ne-
skaitāmus mācekļu pulkus, kas pielūdz Tēvu 
Garā un patiesībā (Jņ 4, 23). 

Mūsu, kristiešu, vienotības pamatā ir  
Kristus persona, kurā vairs nav ne jūda, ne 
grieķa, ne kalpa, ne brīvā, ne vīra, ne sie vas 
(ne katoļu, ne luterāņu, ne baptistu, ne me-
todistu...), jo visi ir viens Kristū Jēzū (sal. 
Gal 3, 28). Pāvils uzsver, ka Kristus, izjauk-
dams šķēršļus, pilnībā apvieno cilvēkus. 

Tieši to apgalvo Vatikāna II koncila eku-
menismam veltītais dokuments “Unitatis Red
integratio” (Vienotības Atjaunošana), sakot, ka 
caur kristību dažādu konfesiju kristieši iegūst 
savstarpēju, kaut arī nepilnīgu, vienotību, un 

no katoļu Baznīcas puses patiesi tiek atzīti par 
brāļiem. Vēl vairāk, koncila tēvi aicina ticīgos, 
atpazīstot laika zīmes, rosīgi piedalīties eku-
meniskajā darbā. Ir zīmīgi, ka uz koncila trešo 
sesiju tika uzaicināts Vasarassvētku kristie-
šu līderis David du Plessis, kuru pāvests Jānis 
Pāvils II 1983. gadā apbalvoja ar zelta medaļu 
“Par labu kalpošanu kristietībai”. Koncila at-
vērtības rezultātā katoļu Baznīca uztur eku-
menisko dialogu ar 11 kristīgajām konfesijām. 
1995. gadā apkārtrakstā “Ut unum sint” (Lai 
visi ir viens) pāvests Jānis Pāvils II runā par 
“universālo kristiešu brālību”. 

Lai panāktu un redzētu ekumeniskos aug-
ļus, ir jāsāk pašiem no sevis. Cik atvērts es 
esmu. Ne tikai uz citām konfesijām, bet arī uz 
tuviem cilvēkiem. Vienotībai jāsākas no mūsu 
pašu sirdīm. Mūsu tuviniekiem, piederīgajiem, 
mūsu ģimenēm. Bieži vien esam sašķēlušies 
savās ģimenēs. Īpaši, ja ģimene ir liela un tajā 
ir cilvēki no dažādām konfesijām. Tas īstenī-
bā dara mūs bagātākus, bet praksē bieži vien 
ir otrādi — tas noved līdz strīdiem, robežu 
novilkšanām, ierobežojumiem un, visbeidzot, 
nesaskaņām. Kur nav vienotības, tur valda bai-
les, nožēla par to, ka otrs cilvēks nevēlas mūs 
uzklausīt. Daudzus baida nezināšana, bail sevi 
nostādīt neveiklā situācijā, piemēram, — ne-
tikšu uzklausīts, saprasts, vai arī man pašam 
trūks zināšanu otram palīdzēt.

Lai šī nedēļa mūs tuvina un bagātina, lai 
Svētais Gars mūs pavada visos mūsu dzīves ce-
ļos! Amen.

Priesteris Ilmārs Kravalis

18.–25. janvāris — Lūgšanu nedēļa 
par kristiešu vienotību

Vidzemes jūrmalas katoļu 
draudžu lapa



Pirms Ziemassvētkiem  un svētku laikā

Laidiet bērniņus 
pie Manis...

21. decembrī tīrījām un posām 
Saulkrastu draudzes baznīcu,...
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Priesteris Ilmārs apkūpina 
Betlēmīti... 

...un 26. decembrī agapē pēc 
Sv. Mises dalās ar mums oblātēs 
un sirds siltumā 

Bērniņu Jēzu apciemojošie ķēniņi 
5. janvārī – Kunga Epifānijas svētku 
priekšvakarā – Limbažu katoļu 
draudzes baznīcā... gatavojām Betlēmīti

Otrajos 
Ziemassvētkos 

Saulkrastu 
draudzes 

baznīcā notika 
kristības, 

bet Jēzus Kristīšanas 
svētkos 12. janvārī 

trim bērniem bija 
Pirmās Svētās 

Komūnijas dienaFotografējis Raiomonds Stoks
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Interesanti zināt:
2. februāris — Kunga Prezentācijas svētnīcā svētki jeb Kunga priekšā stādīšanas diena, tautā saukta par Sveču dienu. 
Šajā dienā baznīcā, pēc tradīcijas, notiek sveču svētīšana. Degoša svece simbolizē, ka Kristus ir ar mums.
Sveces tiek iededzinātas uz altāra, kur notiek Sv.Mises upuris. Baznīcā pasniedz degošu sveci 
jaundzimušajam pēc Kristības sakramenta saņemšanas, svece tiek dota arī pirmo reizi ejot pie Sv.Komūnijas, 
svece tiek ielikta ticīgā cilvēka rokās, aizejot no šīs pasaules, un arī pie viņa zārka. Tāpat daudzos citos brīžos, 
gan priecīgos, gan skumīgos, ticīgie iededzina sveces, kas mums atgādina mūžīgo Gaismu.
“Sveču dienā nes uz baznīcu apsvētīt sveces.  Svētītas sveces mājās iededza pērkona laikā, kādās jubilejās, pie 
slimībām,  cits arī dedzināja svētītas sveces katru dienu.  Nomirušam cilvēkam svētītu sveci iedeva rokās.  Kad prāvests 
ieradās mājās, tam izgāja pretī ar iedegtu svētītu sveci.  Pirms dievkalpojuma iet procesijā pa baznīcu ar degošām 
svecēm.”  /suitu tradīcijas/

Kopš 1997. gada 2. februārī Baznīca svin arī Vispasaules konsekrētās dzīves dienu. Savā vēstījumā pirmajai Konsekrētās dzīves 
dienai pāvests Jānis Pāvils II izceļ trīs šīs dienas iedibināšanas iemeslus. Pirmkārt, lai pateiktos Dievam par konsekrētās dzīves 
dāvanu, jo tas vispirms ir Viņa aicinājums un dāvana. Otrkārt, lai visai Dieva tautai palīdzētu iepazīties un novērtēt konsekrēto dzīvi, 
kurā radikālākā veidā tiek izdzīvots katra kristītā aicinājums. Treškārt, lai paši konsekrētie pateiktos Kungam par Viņa brīnišķīgo 
darbu, kā arī atgrieztos pie sava aicinājuma avotiem, tādā veidā liecinot par Dievu, kas ir mīlestība un kas var pilnībā piepildīt 
cilvēka sirds ilgas. Šajā dienā tiek īpaši lūgts par aicinājumiem uz konsekrēto dzīvi. 

3. februāris — Sv. Blazija diena. 4. gs. dzīvojušais bīskaps Blazijs savu ticību apliecinājis ar mocekļa nāvi. Viņš 
tiek uzskatīts par aizbildni pret kakla slimībām. Sv. Blazija godināšana ir izplatījusies visā Baznīcā kopš viduslai-
kiem. Tāpat kā senos laikos, arī šodien Baznīca lielā ticībā dod mums sv. Blazija svētību. Sv. Andreja krusta veidā 
sakrustotas divas svētītās sveces priesteris pieliek baznīcēniem pie kakla un saka svētības vārdus: “Ar svētā bīskapa 
un mocekļa Blazija aizlūgumu — lai Dievs tevi atbrīvo no katrām kakla ciešanām un visām citām ciešanām.” 
Kādreiz sv. Blazija dienā svētīja arī vīnu, ūdeni un maizi. Zemnieki sv. Blaziju uzskata par aizstāvi no slikta laika 
izraisītām nelaimēm, kurš palīdz novērst ziemas beigu vētru un citu kataklizmu iespējamos postījumus un 
zaudējumus.

5. februāris — Sv. Agates diena. 
Šajā dienā baznīcās tiek svētīta maize un ūdens aizsardzībai pret uguns nelaimēm. Sv. Agate ir aizbildne arī sievietēm krūts slimību 
gadījumos.
“Svēta maizi, sāli un ūdeni.  Šo maizi varēja apēst, paglabāt pret uguns nelaimēm, ņemt līdzi karā vai ceļojumos.  Ugunsgrēkos gāja ar Agates 
maizi un ūdeni trīs reizes apkārt degošajai ēkai un tad tos iesvieda ugunī, lai pārtrauktu degšanu.  Sāli apēda.“ /suitu tradīcijas/

Sv. jaunava un mocekle Agate dzīvojusi 3. gs. Sicīlijā Katānijas pilsētā. Tā kā šī pilsēta atrodas Etnas vulkāna 
pakājē, tās iedzīvotāji ir piesaukuši sv.Agates aizbildniecību vulkāna izvirdumu un zemestrīču gadījumos un 
saņēmuši palīdzību.
Katānijā katru gadu 3.–5.02. norit pilsētas aizbildnes svētās Agates svētki. Tie ir vieni no lielākajiem reliģiskajiem 
svētkiem ne tikai Itālijā, bet arī pasaulē. Sv.Agates statuja no katedrāles tiek aiznesta uz sudraba ratiem, kas to 
gaida pie baznīcas. Sākas procesija, kas šķērso visas sv. Agates mocību vietas. Piestājot dažādās Katānijas pilsētas 
vietās, procesijas dalībnieki sauc: “Lai dzīvo svētā Agate!” Viena no pēdējām un iespaidīgākajām pieturvietām ir 
Via dei Crociferi un benediktiešu klostera mūķeņu dziedājums. 

11. februāris — Lurdas Dievmātes diena. Lurda ir viena no Dieva izraudzītajām vietām, kur kopš 1858. gada ir notikuši un 
notiek brīnumi. Daudzi cilvēki tur ir atguvuši miesas veselību, daudzi ir saņēmuši Dieva žēlastības dvēselei.
Šajā dienā tiek atzīmēta Vispasaules slimnieku diena. Lūgsim Dievmātes aizbildniecību visiem slimajiem un vājiniekiem miesas 
un dvēseles kaišu dziedināšanā!

Izmantoti materiāli no www.suitunovads.lv/lv/suitu_tradicijas/gadskartu_parazas/; http://mysicily.wordpress.com/; Kurzemes katoļu bīskapijas informatīvā 
izdevuma “Nāc!”; www.katedrale.lv;  Aglonas, Dagdas un Krāslavas novada avīzes “Ezerzeme”
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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 un 
trešdienās plkst. 7.00
Svētdienās plkst. 11.00 – Rožukronis;  
plkst. 11.30 – Suplikācijas (Svētais Dievs); 
plkst. 11.45 – Dieva žēlsirdības kronītis
Janvārī sāks darboties svētdienas skola. 
Pieteikties pie priestera.
Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam:
AS SEB banka UNLALLVX
LV61UNLA 0050 0168 3953 5LVL

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

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze

Ja Dievs Tev ir dāvājis skanīgu balsi,  aicinām pie vie-
noties mūsu draudzes “nelielajam, bet sparīgajam” 
(V.E. arhibīskapa Z. Stankeviča teiktais) korim. 
Kora mēģinājumi svētdienās pēc Sv. Mises. 

Caritas
Draudzē uzsāk darboties Caritas Latvija brīvprātīgo 
grupa.
Tu arī vari iesaistīties šajā darbā. Sazinies ar mums!
Kontaktpersonas:
Anna 67952046; 28233920
Marija 67951105; 27118102
Margarita 67951802; 26394583
Jānis 67955157; 29262696

Sludinājumi

Sveicieni visām 
Vidzemes Jūrmalas draudzēm 
no Afganistānas!

Jūsu priesteris Ilmārs

Vieta Tavam sludinājumam 
(bezmaksas).

Gaidām Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumus, lai kopīgu veidotu mūsu 
draudžu lapiņu!

Jūsu priesteris

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.vidzemesjurmlasdraudzes.lv
Makets, korektūra: Margarita Stoka, tālr. 26394583; 
kā arī varat rakstīt uz šīs draudžu lapas e-pastu: draudzesavize@inbox.lv

Aktuāli
13.–28. janvārī priesteris Ilmārs nebūs Latvijā.

Slimnieku apmeklēšanas, bēru un citos jautājumos griezties pie Rīgas Kristus Karaļa draudzes 
prāvesta Marcina Vozņaka.
Adrese: Meža prospekts 86-1, Rīga, LV-1005; tālr.: +371 67393003; mob.tālr.: 29157984;
e-pasts: marcin2@inbox.lv

19. janvārī Saulkrastu un Limbažu katoļu draudzēs Sv. Misi svinēs un Grēksūdzes sakra mentu, kā 
arī citus pakalpojumus sniegs Rīgas Sv. Terēzes draudzes vikārs Pēteris Alusiks.


