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Priestera uzruna

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības 
katoļu draudzes lapa

Līksmās baznīcu zvanu skaņas Lieldie-
nās vēstī priecīgu ziņu – Kristus ir augšām-
cēlies! Kā lai cilvēku nepārņem pārdabisks 
prieks, jo Kristus augšāmcelšanās ir droša 
liecība tam, ka piepildīsies viss, ko Dievs ir 
mācījis par cilvēka dzīvi un viņa dvēseles 
nemirstību.

Ir daudzi, kas tic, ka Kristus ir miris, bet 
ne tik daudzi tic, ka Viņš ir augšāmcēlies. 
Kristus teica: “ES ESMU AUGŠĀMCEL-
ŠANĀS UN DZĪVĪBA. KAS TIC UZ MANI, 
TAS DZĪVOS, KAUT ARĪ VIŅŠ BŪTU  MI-
RIS!” (Jņ 11, 25)

– Kristus augšāmcēlies!

– Patiesi augšāmcēlies! Alleluja!

Dārgā draudze, priecāsimies un līksmo-
sim. Īpaši šajos svētkos, jo mūsu draudzei 
šie svētki ir divkārši lieli – nākamajā svēt-
dienā ir Dieva Žēlsirdības – mūsu draudzes 
svētki. Atvērsim savas sirdis, lai tajās var 
līt bagātīga Dieva žēlsirdība.

Sludināsim prieka vēsti visiem. Tāpēc 
arī jūs esat aicināti ar savām atziņām, jau-
ninājumiem, ieteikumiem veidot mūsu 
draudzi dzīvu. Īpaši vēršos pie jaunās paau-
dzes – jūsu darbība ir vajadzīga. Ir vajadzīga 
pašaizliedzība, labs piemērs un vēlēšanās 
veidot draudzē ko jaunu. Kā, piemēram: 
jauniešu vakaru, lūgšanu grupu, Alfa kursu, 
katehēzes, muzikāla ansambļa veidošana, 
mūsu mājas lapas uzturēšana. Tas viss ir 
iespē jams, tikai vajadzīga uzdrīkstēšanās 
un jālūdz Jēzum, lai Viņš dod tam spēku.

Gribētu pateikt paldies visiem, kuri 
iesais tās Baznīcas kalpošanā ar savu darbu 
un atbalstu. Tāpat arī Saulkrastu pašvaldī-
bai, kas neatsaka savu palīdzību, kad mēs to 
lūdzam. Veidosim mūsu iekšējo gara templi 
skaistu, lai tas var mirdzēt uz ārpusi. Veido-
sim sakārtotu vidi iekšpus un ārpus Baznī-
cai. Lai mēs paši būtu lepni par savu ticību, 
savu baznīcu un savu draudzi. 

Novēlu jums visiem gaišus un svētīgus 
Kristus Augšāmcelšanās svētkus.

Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis
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Laikā starp Ziemassvētkiem un Lieldienām

Kadagas draudzes bērnu un jauniešu Pirmās Svētās Komūnijas svētki februārī. 
Fotografējis Raimonds Stoks

Pēdējie priekšdarbi pirms Trīs Lielo dienu – Trideum svētkiem. Gatavojam Kristus kapa altāri.
Fotografējusi Līga Ozoliņa
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Akt�āli
Svētdien, 23. aprīlī, Lieldienu oktāvas noslēgums – Dieva Žēlsirdības svētki, 

mūsu draudzes titulārsvētki. 
Draudzē būs 40 stundu atlaidas. 

Piektdien, 21. aprīlī, Svētā Mise plkst. 18.00

Sestdien, 22. aprīlī, Svētā Mise plkst. 9.00 un plkst. 18.00. 
Vissvētākais Sakraments adorācijai būs izstādīts visu dienu. 

Svētdien, 23. aprīlī, Svētā Mise plkst. 12.00. Procesija apkārt baznīcai. 
Šajā dienā pieņemot Vissvētāko Sakramentu, var iegūt pilnas atlaidas.
Pēc dievkalpojuma būs draudzes agape. 
Būs aplūkojama mākslas darbu konkursam “Dieva Žēlsirdība” iesniegto darbu 
izstāde.
23. aprīlī, svētā Jura dienā, pēc Svētās Mises priesteris pasvētīs 
transportlīdzekļus – automašīnas, motociklus, velosipēdus. 

2. jūnijā no plkst. 18.00 līdz 
pusnaktij norisināsies kultūras 
notikums Baznīcu nakts. 
Šajā pasākumā jau otro reizi 
piedalīsies arī mūsu draudzes 
baznīca. 
Svinēsim Svēto Misi, aplūkosim 
izstādes, būs arī lūgšanas, 
koncerti, agape un laiks sarunām. Pasākuma pilna programma būs zināma maija 
sākumā un būs pieejama www.baznicunakts.lv; mūsu draudzes mājaslapā  
www.saulkrastudievazelsirdibasdraudze, tiks publicēta arī Saulkrastu Domes ziņās. 
Lūdzam Jūsu priekšlikumus un atbalstu šī pasākuma sagatavošanā. 

Ir veikta baznīcas telpu apsekošana tās siltināšanas vajadzībām. Baznīcas siltināšana 
no ārpuses izmaksātu 30 000 Eur, no iekšpuses – 60 000, bet celtniecības speciālisti 
iesaka otro variantu. Draudzei tādas naudas nav. 
Būsim pateicīgi par sponsorējumu, ziedojumiem vai par projektu izstrādi līdzekļu 
piesaistei mūsu baznīcas siltināšanai, par projektiem Eiropas Savienības līdzekļu pie-
saistei. 
Ar priekšlikumiem lūgums griezties pie priestera Ilmāra.
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Infor�atīvā 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.

Upesciema draudze
Adrese: Berģu muižas ēkā, Skolas ielā 14 
Sv. Mise mēneša II un IV svētdienā plkst 9.30

Carnikavas draudze
Tuvāka informācija pa tālr. 25909060, 
26434830

Sludinājumi

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

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.saulkrastudievazelsirdibasdraudze.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


Saulkrast� draudzes koris un 
 Upesciema draudzes koris lūdz pieteik-
ties jaunus dalībniekus


Saulkrast� draudze lūdz pieteikties 
katehēti bērnu sagatavošanai Pirmajai 
Svētajai Komūnijai. Pieteikties pie priestera


Ir sākusi darboties jauna draudzes mājaslapa www.saulkrastudievazelsirdibasdraudze.lv. 
Darba pie tās paplašināšanas un pilnveidošanas vēl ir daudz. Gaidām arī jūsu ierosinājumus.

Akt�āli
Dievkalpojumu laiki Lieldienu oktāvas laikā

16. aprīlis, Kristus 
Augšāmcelšanās 

svētki

17. aprīlis, 
Otrās 

Lieldienas

18., 19., 
20. aprīlis 21. aprīlis 22.  aprīlis

Saulkrastu Dieva 
Žēlsirdības 
draudzē

plkst. 8.30 plkst. 9.00 plkst. 7.00 plkst. 18.00
plkst. 9.00

un
plkst. 18.00

Kadagas militārās 
bāzes kapelā plkst. 11.30

Olas, maize, sāls un citi produkti tiks pasvētīti pēc Svētās Mises


