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DEKRĒTS
Par atlaidu iemantošanu
Konsekrētai dzīvei veltītajā gadā
Apustuliskais Penitenciārijs, atsaucoties pāvesta Franciska nodomam piešķirt pilnas atlaidas 
konsekrētās dzīves institūtu locekļiem un ikvienam ticīgajam gadā, kas veltīts konsekrētajai 
dzīvei un ilgst no 2014. gada pirmās Adventa svētdienas līdz 2016. gada 2. februārim, 2014. gada 
23. novembrī ir noteicis, ka tās ir iegūstamas sev vai dvēselēm šķīstītavā ierastajā kārtībā (sakramentālā 
grēksūdze, svētā Komūnija, lūgšana pāvesta nodomā), pēc iespējas izpildot sekojošo:

1. Piedalīsies šim gadam veltītajos pasākumos Romā, kā arī pavadīs atbilstošu laiku dievbijīgās 
pārdomās, tās noslēdzot ar Kunga lūgšanu, Ticības apliecinājumu un kādu lūgšanu Jaunavas 
Marijas godam.

2. Piedalīsies šim gadam veltītajos pasākumos vietējā Baznīcā, kā arī dievbijīgi apmeklēs 
diecēzes katedrāli vai citu diecēzes bīskapa noteiktu svētvietu, klostera baznīcu vai klauzūras 
klostera kapelu un tur piedalīsies kopīgā Stundu liturģijas lūgšanā vai arī pavadīs atbilstošu 
laiku dievbijīgās pārdomās, tās noslēdzot ar Kunga lūgšanu, Ticības apliecinājumu un kādu 
lūgšanu Jaunavas Marijas godam.

Konsekrētās dzīves institūtu locekļi, kas slimības vai kāda cita nopietna iemesla dēļ nespēj apmeklēt 
norādītās svētvietas, tāpat varēs saņemt pilnas atlaidas, ja izvairīsies no jebkādas piesaistīšanās 
grēkam un uzmodinās nodomu pie pirmās iespējas izpildīt trīs ierastos noteikumus, no sirds ilgosies 
apmeklēt kapelu un caur Mariju upurēs savas dzīves ciešanas žēlsirdīgajam Dievam, pievienojot 
iepriekš minētās lūgšanas.
Lai šīs dievišķās žēlastības pieejamība daudz auglīgāk īstenotos dvēseļu aprūpē, Apustuliskais 
Penitenciārijs mudina visus, kam ir uzticētas tiesības uzklausīt grēksūdzi, labprāt un cēlsirdīgi veltīties 
Izlīgšanas sakramenta svinēšanai un biežai svētajai Komūnijai slimojošajiem.
Ievērojot visu iepriekš minēto, Rīgas arhidiecēzē tiek noteikts:

Konsekrētajai dzīvei veltītā gada pilnās atlaidas, ievērojot augstāk minētos atlaidu saņemšanas 
nosacījumus, var iegūt līdz 2016. gada 2. februārim apmeklējot sekojošas baznīcas:
1. Rīgas Svētā Alberta baznīcu,
2. Rīgas Svētā Jāzepa baznīcu,
3. Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcu,
4. Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas baznīcu,
5. Ikšķiles Baskāju Karmela māsu Ordeņa klosterbaznīcu.
Dekrēts stājas spēkā ar tā izsludināšanu draudzēs.

Rīgas arhibīskaps metropolīts  Zbigņevs Stankevičs

Vidzemes jūrmalas katoļu 
draudžu lapa



Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa  2015. Nr. 1 (14) 2

Saulkrastu draudzē pagājušajā mēnesī

Fotografējis Raimonds Stoks

3. janvārī, pateico
ties priestera Ilmāra 
rūpēm, mūsu baznīcā ir 
nomainīti aizmugurējie 
un sānu soli. 

Ziemassvētku vakarā Bērniņa Jēzus figūriņa svinīgi tiek pārnesta 
no altārgalda uz betlēmīti, un svinīgais, visu Adventa laiku gaidītais 
svētku dievkalpojums var sākties! Arī baznīcas ārpusē pie durvīm mūs 
jau otro gadu sagaida Jēzus dzimšanas vietas atveidojums.

Turpinās arī pērn Otrajos 
Ziemassvētkos aizsāktā 
draudzes kopīgās agapes 
(Ziemassvētku eglītes) skaistā 
tradīcija, daloties oblātēs un 
laba vēlējumos.

Sv. Ģimenes svētkos 
pēc Svētās Mises 
bija vēl vieni svētki – 
Melānijas kristības

28. decembrī, Sv. Ģimenes svētkos, mūsu 
draudzē bija īpašas svinības – par 50 
Baznīcas svētītā laulībā kopā nodzīvotiem 
gadiem pateicības Svēto Misi svinēja 
Vitālijs un Janīna – ilggadēja mūsu 
draudzes kalpotāja. Roku rokā un kopā ar 
Dievu – kā toreiz, tā arī tagad!
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Interesanti zināt
Latvijas Romas katoļu Baznīcas bīskapi 2015. gadu ir izsludinājuši par Terra Mariana jubilejas gadu. Atzīmējot pirms 800 

gadiem Livonijas zemei piešķirto titulu Terra Mariana jeb Dievmātes zeme, bīskapi aicina no jauna atklāt un nostiprināt Latvijas 
piederību savām kristīgajām saknēm.

Jubilejas gadā bīskapi aicina doties dziļāk garīgos meklējumos un dvēseles ilgu un vajadzību apzināšanā. Tāpat arī aicina doties 
ceļā – svētceļot uz svētvietām, kas ir īpaši veltītas Jaunavas Marijas godam, kā arī vietām, kur ir sakņojusies mūsu tautas ticība.

Latvijas bīskapu konference ir noteikusi, ka visa jubilejas gada garumā ir iespējams saņemt daļējas atlaidas, apmeklējot diecēžu 
katedrāles vai Aglonas baziliku un izpildot to saņemšanai ierastos nosacījumus.

„Garīgai atmodai, ģimenei, ticībai, zināšanām ir jākļūst par mūsu pamatvērtībām gan sagaidot Terra Mariana astoņsimtgadi, gan 
mūsu valsts simtgadi pēc dažiem gadiem. Tas ir mūsu pienākums – stiprināt savu ticību, lai Dievs ir ar mūsu valsti un tautu,” raksta 
bīskapi, aicinot aktīvi piedalīties Terra Mariana jubilejas gadam veltītajos pasākumos. Katolis.lv

No 18. līdz 25. janvārim norisinās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Šogad tās temats ir „Dod man dzert” (Jņ 4, 7). 
Vēstījumu lūgšanu dalībniekiem par kristiešu vienotību šogad ir uzrakstījis Pontifikālās Kristiešu vienotības veicināšanas pado-

mes prezidents kardināls Kurts Kohs. Viņš paskaidro, ka līdz ar lūgšanu izsakām mūsu ticības pārliecību, kas ir balstīta uz apziņu, ka 
mēs, cilvēki, nevaram veidot vienotību, nedz arī izvēlēties tās īstenošanās formu un laiku, bet to saņemt varam tikai dāvanā.

Lūgšana par vienotību liek saprast, ka arī ekumeniskajā darbā, tāpat kā ticības dzīvē, nebūt ne viss ir atkarīgs no mums. Ir jāatstāj 
vieta Svētā Gara darbībai. Radiovaticana.va

2. februāris — Kunga Prezentācijas svētnīcā svētki jeb Kunga priekšā stādīšanas diena (Sveču diena).
Sirmais Simeons un vecā Anna ir zinājuši, kas ir Jēzus, bet vai mēs zinām? Kā prel. St.Vaikulis saka: «Jēzus Kristus stāv cilvēku 

vēstures un katra atsevišķa dzīves krustcelēs; ikvienam ar Viņu jāsatiekas, ikvienam jāieņem pret Viņu stāvoklis. No šādas vai citādas 
atbildes uz šo vaicājumu ir atkarīga mūsu izpestīšana vai pazušana.» Tamdēļ arī Simeons Svētā Gara iedvesmojumā ir pateicis, ka 
Jēzus daudziem Izraēlī būs par krišanu un augšāmcelšanos. «Jēzus cilvēkam», runājot prel. St. Vaikuļa vārdiem, «ir dzīvības elpa. 
Cilvēce dzīvo ar Viņa domām un idejām un elpo Viņa garīgo pasauli kā gaisu. Bez Jēzus, garīgā gaisa, cilvēks jau sen būtu noslāpis. 
Kad esam veseli, tad nemanām, kā elpojam; arī kustoties un strādājot nejūtam traucējuma. Kas tā par laimi brīvi elpot, to zina tikai 
tas, kas kādreiz ir slāpis gaisa trūkuma dēļ. Līdzīgi ir ar Jēzus garīgā gaisa uztveri. Ar to mēs dzīvojam, tikai bieži tam nepiegriežam 
vērību. Pat tie, kas šķietami Jēzu nepazīst un neatzīst, galu galā dzīvo ar Viņa garīgo elpu. Jēzus domas, Viņa sludinātās dzīves gud-
rības graudiņi lielā mērā tapuši par vispārības īpašumu, un uz tiem balstās visa gara kultūra. Jēzus mācībā parādās īstā cilvēcība.» 
Apustulis Jānis par Jēzu ir teicis: «Bija patiesa Gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kas nāk šai pasaulē.» (Jņ 1, 9). Simeons ir Jēzu 
nosaucis par Gaismu pagānu apgaismošanai (Lk 2, 32). Arī pats Jēzus par sevi ir pateicis: «Es esmu pasaules gaisma.» (Jņ 8, 12). 
Tāpēc jau pirmajā vispārējā Baznīcas koncilā Nicejā 325. gadā šī koncila Tēvi ir apliecinājuši un likuši visiem Baznīcas locekļiem ticēt 
Jēzum Kristum kā «Dievam no Dieva, gaismai no gaismas, patiesam Dievam no patiesā Dieva.» Baznīca, apzinādamās, ka Pestītājs 
ir pasaules Gaisma, šo domu cenšas iedzīvināt ticīgajos ne tikai ar savu mācību, bet arī ar tādiem līdzekļiem kā sveču svētīšanu un 
procesiju Kunga priekšā stādīšanas dienā un sveču iededzināšanu visur tur, kur ir sevišķi jūtama Kristus Kunga klātbūtne.

mariani.lv; pārpublicēts no Katedrale.lv

Garīgie pakalpojumi Vidzemes jūrmalas katoļu draudzēs 2014. gadā
Limbažu 

Sv. Laurencija 
draudze

Salacgrīvas 
Sv. Marijas Goreti 

draudze

Saulkrastu 
Dieva Žēlsirdības 

draudze
Nokristīti 5 1 15
Salaulāti
(ieskaitot sanat. in radice)

2 – 3

Apbedīšanas gadījumi 3 3 9
Pirmo Sv. Komūniju saņēmušie 4 – 16
Ar Slimnieku sakramentu apgādātie 5 – 3

Draudzes 
nosaukums

Pakalpojums 



Apsveicam Janīnu un Vitāliju Strapcānus laulības zelta jubilejā!
Lai Dievs savā žēlastībā stiprina Jūsu veselību un mīlestību arī turpmāk!

Saulkrastu baznīcas kalpotāji un priesteris Ilmārs
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Informatīvā lappuse
Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze
Reģistrācijas numurs 99500000893 
Adrese: Ainažu iela 42, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., LV2160

Sv. Mise svētdienās plkst. 12.00
Pirms Sv. Mises plkst. 11.00 – Rožukronis, 
plkst. 11.30 – Suplikācijas, plkst. 11.50 – Dieva 
Žēlsirdības kronītis.

Svētdienas skolai pieteikties pie priestera.

Limbažu Sv. Laurencija draudze
Adrese: Ceriņu iela 1, Limbaži, LV4000
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., LV4033
Sv. Mise mēneša II un IV svētdienā plkst. 18.00

Sludinājumi
Aicinām atbalstīt baznīcas remontu 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

Kontaktinformācija
Atbildīgais par izdevumu: priesteris Ilmārs Kravalis, tālr. 25909060, darbā 29374540,  mājās 67133466
epasts: ilmars.kravalis@mil.lv  vai ilmars.kravalis@gmail.com; 
mājaslapa www.vidzemesjurmalasdraudzes.lv
Makets, korektūra: Margarita Stoka, tālr. 26394583; draudžu lapas epasts: draudzesavize@inbox.lv
Draudzes fotogrāfs Raimonds Stoks, tālr. 29222183, epasts: raimiss@inbox.lv

Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam:   AS SEB banka LV61UNLA0050016839535


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
Sakarā ar priestera Ilmāra mācībām dievkalpojumi Saulkrastu draudzes baznīcā turpmākos 4 mēnešus 
būs tikai svētdienās. Garīgās aprūpes nepieciešamības gadījumā darbdienās lūgums griezties pie 
citiem tuvāko draudžu priesteriem vai arī zvanīt priesterim Ilmāram, kurš palīdzēs ar padomu.

Svētdien, 1. februārī, notiks sveču svētīšana un tiks dota sv. Blazija svētība.

8. februārī tiks svētīta sv. Agates maize, sāls un ūdens.

Aicinām lūgties par Svētdienas skolas skolniecēm un skolotāju.


