
Izdevums ir par ziedojumiem

2015.  Nr. 6(19) 28. jūnijs

Vidzemes jūrmalas katoļu 
draudžu lapa

Priestera katehēze

TĒVA SIRDS 
Džons Dousons 

Vai esat kādreiz sev pavaicājuši, ko Dievs 
par jums domā? Vai jums ir grūti ticēt, ka Viņš 
jūs mīl tik ļoti, kā Bībelē sacīts? Dievs ir tik liels 
un dažreiz mums šķiet tik tāls – bet kāds Viņš 
ir patiesībā? Vai jūs Viņu tiešām pazīstat? Jūs 
esat lietas kursā par Viņa baušļiem, bet vai jūs 
kaut ko zināt par Viņa emocijām vai raksturu? 

Viena no Bībeles visbrīnišķīgākajām at-
klāsmēm ir tā, ka Dievs ir mūsu Tēvs. Par ko 
jūs domājat, kad dzirdat vārdu “tēvs”? Vai 
jūs automātiski iedomājaties par aizsardzību, 
augstsirdību, pieķeršanos, maigumu? Vai arī 
vārds “tēvs” jūsos rosina dažādas ainas? Dievs 
Bībelē atklājas kā maigs un līdzjūtīgs Tēvs, 
kam ir cieša līdzdalība ikkatrā mūsu dzīves 
sīkumā. Tas nav tikai skaists vien, bet arī pa-
tiess attēls. Taču, kā liekas, katrs cilvēks sev 
rada atšķirīgu priekšstatu par to, kas ir Dievs, 
jo mēs neapzināti tiecamies savu izpratni par 
Dievu Tēvu saistīt ar izjūtām un iespaidiem, 
kādi mums ir par mūsu šīszemes tēvu. Piere-
dze, ko ikviens cilvēks ieguvis saskarsmē ar 
autoritātes cilvēciskajiem pārstāvjiem, parasti 
atspoguļojas veidā, kādā mēs sarunājamies ar 
Dievu. Pozitīva pieredze mums dāvā dziļāku 
Dieva pazīšanu un izpratni, gluži tāpat kā ne-
gatīva rada izkropļotus priekšstatus par Tēva 
mīlestību uz mums. 

Kāds bija Dieva plāns, kad Viņš radīja ģi-
meni? Bībele saka: “Dievs vada mājās vientu-
ļos” (Ps 68,6). Lai būtu ģimene, nepieciešams 
attiecību loks, kuru veido pieaudzis vīrietis un 
pieaugusi sieviete un kurā piedzimst un uzaug 
mazas, atkarīgas cilvēciskas būtnes. Kādēļ mēs 
nākam pasaulē kā apjukušas un nevarīgas per-
sonas, kas pēc tam palēnām fiziski, intelektuāli 
un emocionāli izaug un kļūst par neatkarīgiem 
pieaugušajiem? Vai esat kādreiz sev pajautāju-
ši, kādēļ Dievs nav izgudrojis tādu reprodukci-
jas sistēmu, kas vairotu pilnīgas personas kā 
Viņa oriģinālos radījumus, Ādamu un Ievu? 

Es domāju, ka Dievs gribēja, lai mēs ienāk-
tu šajā pasaulē pilnīgi atkarīgi un apjukuši, jo 
Viņš vēlējās ģimenes kodolu padarīt par vietu, 
kurā Viņa mīlestība atklātos kā vecākiem, tā 
bērniem. Kad mēs paši kļūstam par vecākiem, 
mēs sākam pa īstam izprast, kāda ir Dieva 
sirds pret mums, Viņa bērniem. Kā bērniem 
mums nolemts saskatīt Dieva mīlestību, kas 
atklājas caur mūsu vecāku maigumu, žēlsirdī-
bu un disciplīnu. 

Bet kā gan tas nākas, ka ideāls nav sa-
sniegts? Un ja jums tādā vai citādā veidā pie-
trūcis vecāku autoritātes? Tik daudz cilvēku 
tikuši ievainoti un atstumti no savas pašu ģi-
menes puses, ka viņiem ir grūti redzēt Dievu 
tādu, kāds Viņš ir patiesībā. Ir ļoti svarīgi iz-
prast Dieva raksturu, ja mēs gribam Viņu mī-
lēt, Viņam kalpot un Viņam būt līdzīgi.

Brāļi un māsas Kristū!
Jūnijs ir bagāts ar dažādiem svētkiem – Kristus Vissvētās Miesas un Asins, Visssvētās Jēzus Sirds, 

sv. Jāņa Kristītāja, sv. Pētera un Pāvila svētki, un citās valstīs svin arī Tēva dienu. Tēva loma ir nozīmī-
ga gan ģimenē, gan sabiedrībā, tāpēc pārdomāsim tēva nozīmi.
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Saulkrastu draudzē

24. maijā, Vasarsvētkos
Mūsu draudzē notika kristībasun 
četriem bērniem bija Pirmās Svētās 
Komūnijas diena. Pēc Svētās Mises – 
nu jau par tradīciju kļuvusī draudzes 
fotografēšanas baznīcas priekšā.

5. jūnijā arī mūsu draudzes baznīca piedalījās kultūras notikumā “Baznīcu nakts 2015”. 

Baneris pie baznīcas žoga un izgaismotais krusts 
aicina ienākt baznīcā ikvienu garāmgājēju. 

Vēl brīdis, un skanēs baznīcu zvani, vēstot par baznīcu 
nakts sākumu – visā Latvijā vienlaicīgi. Tūliņ pēc 
tam pasākumu ar liturģisko dziedāšanu ievadīs mūsu 
draudzes koris.
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Fotografējis Raimonds Stoks

“Ņem manu balsi, tā pieder Tev...”
Baznīcu naktī Dieva slavēšanā piedalījās ansamblis “Dzīle” Jāņa Lucāna vadībā un Saulkrastu ev.-lut. 
Pēterupes draudzes ansamblis Beātas Gekas vadībā.

“Ņem manu sirdi, tā pieder Tev...”
Gaismas lūgšana – lūgšana ar 
svecīšu nolikšanu – guva lielu 
atsaucību. Cilvēki asarām acīs 
atvēra savu sirdi – izskanēja 
gan pateicības vārdi Dievam, 
gan lūgšanas par Latviju, 
par mūsu draudzi, par jauno 
paaudzi, gan arī personīgi 
lūgumi – par savu un tuvinieku 
veselību, par sev tuvo cilvēku 
atgriešanos pie Dieva, gan arī 
lūgšanas klusumā, ko dzirdēja 
tikai Dievs...

Pēc Svētās Mises neizpalika agape baznīcas dārzā, kur 
mielojāmies arī ar pašceptu torti. Raisījās sarunas ar 
viesiem, kuri draudzes locekļus priecēja ar to, ka bija 
atsaukušies aicinājumam ienākt mūsu baznīcā.

Izsaku vissirsnīgāko pateicību priesterim Ilmāram,  
Annai un Marijai, slavēšanas ansambļiem, draudzes 
korim, Saulkrastu pilsētas Domei, kā arī visiem, kuri 

piedalījās baznīcu nakts pasākumā mūsu draudzē.
Pasākuma koordinatore Margarita
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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
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

...bet tik rokas, kas gatavas darbam,
tās veltu Tevim un tīru sirdi...

Sveicam mūsu priesteri 
Ilmāru Kravali 

priesterības gadadienā!

Saulkrastu Romas katoļu Dieva Žēlsirdības draudze

29. jūnijs – Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki. Svētā Mise Saulkrastu katoļu baznīcā 
plkst. 7.00.


