
Priestera katehēze

Vidzemes jūrmalas katoļu 
draudžu lapa

Izdevums ir par ziedojumiem

2015.  Nr. 2(15) 15. februāris

Dārgie brāļi un māsas Kristū!

Ar 18. februāri ieiesim jaunā Baznīcas posmā, proti, Gavēnī. Šis laiks ir Baznīcai kā ticī-
gajiem ļoti svarīgs. Pārdomu pilns gandares un dzīvesveida pārmaiņu laiks un pāri visam – 
žēlastību laiks. Šis laiks būs atkarīgs no mums, mūsu nodomiem ar mūsu gribu un mūsu 
iesaisti. Pirmais solis ir jāveic mums, lai izjustu Dieva tuvumu. Mēs mīlam, jo Viņš ir pirmais 
mīlējis (1 Jņ 4, 19). Tieši mūsu pārmaiņas ieraudzīs Dievs un sajutīs mūsu tuvinieki.

Bieži vēlamies kaut ko jaunu un neparastu, lai tas mūs uzrunā un iespaido. Tāpēc ir sva-
rīgi izmantot katru iespēju, izmantot Gavēņa laiku, lai mēs labāk saprastu augšāmcelšanās 
prieku. Cilvēki jautā – kā labāk pavadīt šo laiku, kā labāk gavēt Gavēņa laikā. To vislabāk 
paskaidro Svētie Raksti no Mateja evaņģēlija: „Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā 
savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs 
Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.”

Kā labāk saprast šos Svēto Rakstu vārdus, mums skaidro pāvests Francisks. Neesiet vien-
aldzīgi, jo vienaldzība – tas ir ceļš uz nekurieni. Ar vienaldzību tu nocietini savu sirdi un 
nepamani ne Dievu, ne savu tuvāko. Vienaldzība ir mīlestības pretstats. 

Pāvests aicina nebūt vienaldzīgiem un izceļ trīs punktus, kas palīdzēs labāk izdzīvot Ga-
vēņa laiku:

1. Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš  
            līdzi (1 Kor 12, 26) Baznīca

2. Kur ir tavs brālis? ( Rad 4, 9) Draudzes kopiena
3. Stipriniet savas sirdis! (Jk 5, 8) Atsevišķi ticīgie
Ko tas nozīmē? Ja cieš kāds draudzes loceklis, cieš visa Baznīca, pāvests, priesteris, ticīgā 

tauta, draudze. Ja kāds draudzes loceklis svētdien bez iemesla neatnāk uz baznīcu, cieš ģi-
mene, draudze, priesteris, bīskaps un pāvests, bet visvairāk cieš Dievs par mūsu vienaldzību. 
Neļausim caur mūsu vienaldzību ienākt mūsu dzīvē ļaunumam! Jo ar bezdarbību mēs atstā-
jam savas dvēseles durvis vaļā, kur var piekļūt arī ļaunais. 

Centīsimies Gavēņa laikā nesāpināt ne Dievu, ne savus tuvākos, veidosim, rūpēsimies par 
sevi, par savu ģimeni, par savu baznīcu un savu draudzi. Aktīvi piedalīsimies draudzes dzīvē, 
gan arī lūgšanu dzīvē – Krusta ceļš, Rūgtās asaras, kopīgs Rožukronis ģimenēs. Lai pietiek 
spēka mums parādīt šo skaisto ceļu uz Debesīm, jo šis ceļš nav viegls, ar gandari un lūgšanām 
mēs varam piedzīvot patiesu augšāmcelšanās prieku. Amen. 

Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis
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Saulkrastu draudzē

Fotografējis Raimonds Stoks

1. februārī draudzē bija ļoti īpaša diena – četrkārši svētki! Vispirms jau – mēneša pirmā svētdiena ar 
Vissvētākā Sakramenta izstādīšanu adorēšanai, turklāt Sv. Mises laikā Elīna un Lada pieņēma Pirmo Svēto 
Komūniju.

Bet dievkalpojuma noslēgumā Kunga Prezentācijas svētnīcā svētku priekšvakarā tika svētītas sveces. Pēc tam 
saņēmām arī sv. Blazija svētību ar aizdegtām svecēm. 
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Lielā Gavēņa laikam
18. februāris – Pelnu diena,  Lielā Gavēņa sākums

“Sargieties, ka jūs savu taisnību nedarītu cilvēku priekšā, lai viņi jūs redzētu, jo tad jums nebūs algas pie jūsu Tēva, kas ir debesīs.” 
(Mt 6, 1)

Lielais Gavēnis ir laiks, kurā cilvēki īpaši tiek aicināti izlīgt ar Dievu. Šajā laikā mums sevī jāatjauno arī apņemšanās, lai mēs Dieva 
dēļ cītīgi sargātu visu, kas ir labs un taisnīgs, neatkarīgi no tā, vai tas cilvēkiem patīk vai nē.

Tas ir laiks, kad mums vajag rūpīgi pārbaudīt sevi, vai mūsu priekšstati par labo nav pretrunā ar Dieva baušļiem.
Pelnu dienā, Lielā Gavēņa pašā sākumā, lasām evaņģēlija fragmentu, kas norāda uz trim, īpaši svarīgām, mūsu reliģiskās ak-

tivitātes jomām attiecībā uz lūgšanu, gavēšanu un žēlsirdības darbiem. Tieši pamatojoties uz šo evaņģēlija fragmentu, Baznīcas 
tēvi mēdza runāt par Dieva godināšanu trijos veidos, kas savstarpēji ir nedalāmi saistīti. Viņi sacīja tā: lūgšana ir tāds putns, kas 
var sasniegt debesis ar diviem spārniem – gavēšanas un žēlsirdības darbu spārniem. To pašu viņi sacīja par gavēšanu, ka tas ir tāds 
putns, kas nekur neaizlidos, ja viņam pietrūks lūgšanas un žēlsirdības darbu spārni. Savukārt, par žēlsirdības darbiem teica, ka šim 
putnam ir nepieciešami lūgšanas un gavēšanas spārni.

Ir ļoti svarīgi, lai Gavēņa laikā mēs censtos īstenot – tik labi, cik vien spējam – šo nesadalāmo trīskārtīgo vienību: gavēšanu, 
lūgšanu un žēlsirdības darbus.

Priesteris Jaceks Salijs OP, katedrale.lv 13.02.2013.

Sāpju ceļš kopā ar Kristu – Via Dolorosa 
Mūsu senči jau pirms daudziem gadsimtiem centās izveidot tādu dievkalpojuma veidu, kas ļautu dziļi iekšēji pārdzīvot Pestītāja 

ciešanas. Tā tika izveidots Krustaceļš.
“Kalvārija” (calvaria) ir latīņu valodas vārds un nozīmē to pašu, ko grieķu valodā “golgāta”, tas ir, “ciešanas”. Kristiešiem šis vārds 

vienmēr asociējas ar Jēzus Kristus ciešanām. Kristietības pirmajos gadsimtos, svinot Kristus Pashas noslēpumu, lielāks uzsvars tika 
likts uz Kristus augšāmcelšanos. Apmēram pirms 800–900 gadiem Rietumeiropā nedaudz sāka mainīties kristiešu dievbijības iz-
pausmes veids. Pirms tam vairāk tika runāts par Dieva varenību. Pat, ja attēloja Kristu uz krusta, tad Viņš nebija kā cietējs, bet kā 
uzvarētājs. Par iemeslu tam bija kristiešu sacensības ar agro viduslaiku pagāniskajiem kultiem. Baznīca gribēja pārliecināt ticīgos, ka 
Dievs, kuram viņi sākuši ticēt, ir varenāks par dievekļiem, kuriem ticēja viņu senči. Tikai nedaudz vēlāk kristieši sāka pamanīt Kristus 
Upura nozīmi un vēlējas To saprast un pārdzīvot.

Apustuļu darbos kristietība tiek saukta par ceļu. Pirmajiem kristiešiem bija dziļa apziņa, ka viņi ir atraduši patieso Ceļu, kas ir 
Jēzus Kristus. Bet, lai mēs varētu kļūt par uzticīgiem Kristus sekotājiem un lieciniekiem, nedrīkst nepamanīt Kalvāriju mūsu dzīvē. 
Ieiešana mūžīgajā godībā var notikt, tikai ejot Krusta ceļu. Lai šo patiesību varētu arvien labāk izprast, kristieši sāka veidot dievkal-
pojumus, kuru uzdevums bija atgādināt, ko nozīmē sekošana Kristum.

Daudzās valstīs populāri ir Krustaceļi lielo gandarīšanas procesiju veidā. Slavenākais no tiem notiek Seviljā, Spānijā. Tas sākas 
Lielajā Ceturtdienā un beidzas Lielajā Piektdienā.

Mūsdienās Krustaceļa dievkalpojumi notiek, ticīgajiem lūdzoties kopīgi vai individuāli, un izpaužas simboliskā Kristus ceļa attē-
lošanā 14 stacijās. Lielā Gavēņa laikā esam īpaši aicināti piedalīties Krustaceļa dievkalpojumos mūsu baznīcās. Šī piedalīšanās var 
palīdzēt arvien vairāk saprast patiesību – kristietība nav iespējama bez Kristus krusta.

Priesteris Oskars Jabloņskis OP, laikraksts “Nāc” Nr. 30, 06.03.2006 

Gavēnis ebreju tautas tradīcijā
Svētie Raksti gavēni izceļ kā īpašu cilvēka svētdarīšanas praktiku un spēcīgu pastiprinājumu lūgšanai. Bet pravietis Isajs (58. nod.) 

uzsver, ka gavēnim tikai tad ir vērtība, ja to pavada līdzjūtība pret citiem un rūpes par vispārējo taisnību.
Ebreji praktizēja kā publiskos, tā privātos gavēņus (tsomot). Publiskie gavēņi dalījās parastajos un ārkārtējos. Kaut arī Mozus 

bija noteicis tikai vienu ikgadējo publisko gavēni – Samierināšanās dienā, tomēr vēlāk, lai tauta vienmēr atcerētos un pārdomātu 
piedzīvotās lielās nelaimes, tika noteiktas piecas sēru dienas, kuras pavadīja līdzīgi kā Samierināšanās dienu – nožēlojot grēkus un 
par tiem gandarot. Gavēnī no saules lēkta līdz tās rietam ticīgie ebreji neēd un nedzer, skaita garākas lūgšanas un, līdzīgi kā bēru 
gadījumā, ārēji izrāda sēras, atsakot sev visas patikas. 

Ārkārtējos publiskos gavēņus vispārējo traģēdiju laikā izsludināja garīgā priekšniecība, bet vēlāk – Sanhedrins. 
Privātos gavēņus cilvēki uzņēmās paši vai nu dievbijības vadīti, vai arī personīgo nelaimju un vajadzību spiesti. Vēlāk sāka gavēt 

vienu dienu 4., 5., 7. un 10. mēnesī, pravietis Zaharijs šos gavēņus mudināja ieturēt ar prieku.
Priesteris Jānis Aglonietis OP, “Bībeles arheoloģija”



Pateicamies par atsaucību un lūgšanām visiem, kuri kopā ar mums svinējāt mūsu laulības 
zelta jubilejas pateicības Svēto Misi – priesterim Ilmāram, korim, apsveicējiem, visai draudzei!

Janīna un Vitālijs Strapcāni
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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; Lielajā Gavēnī 
piektdienās plkst. 19.00.
Pirms Sv. Mises Krustaceļš – svētdienās plkst. 
11.00, piektdienās 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
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
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


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
18. februārī Lielā Gavēņa sākums – Pelnu diena. Jāievēro stingrs gavēnis.
Saulkrastu draudzē Lielā Gavēņa laikā piektdienās plkst. 18.00 – Tautas Krustaceļš, 
plkst. 19.00 – Svētā Mise. Svētdienās pēc Svētās Mises dziedāsim Rūgtās asaras.
Aicinām veidot lūgšanu grupas mūsu draudzē.
Sakarā ar priestera Ilmāra mācībām darbdienu rītos Sv. Mise nebūs. Garīgās aprūpes 
nepieciešamības gadījumā darbdienās lūgums griezties pie citiem tuvāko draudžu priesteriem vai arī 
zvanīt priesterim Ilmāram, kurš palīdzēs ar padomu.

Limbažu draudzē 21. februārī plkst. 12.00 – Svētdienas skola bērniem.
22. februāris – Gavēņa laika I svētdiena. Plkst. 8.00 – Gavēņa laika lūgšanas;  plkst. 8.10 – Krustaceļš; 
plkst. 8:30 – grēksūdzes; plkst. 9:00 – Svētā Mise; Lectio Divine ar Marka evaņģēliju, plkst. 10:00 
Svētdienas skola pieaugušajiem. Diskusijas, pārrunas. Agape un sadraudzība.


