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Brāļi un māsas Kristū!
Tuvojas svētku laiks, kad pavadīsim daudz
laika savā ģimenes lokā, kopīgi sagaidīsim
Ziemassvētkus un pēc tam arī jauno 2015.
gadu. Pie svētku galda lauzīsim oblātes, vēlē
sim laba vēlējumus – lai netrūktu veselības,
bagātības un mīlestības. Vai šajos brīžos mēs
atceramies arī par ticību? Ir labi sēsties pie jau
sarūpēta galda. Jau kāds pirms mums ir aiz
gājis uz dievnamu, piedalījies svētku dievkal
pojumos. Bet mēs paši piedalāmies pie mums
svarīgākā ēšanas un televizora vai interneta
skatīšanās prieka.
Atcerēsimies – Svētā Mise ir mūsu kopīgā
Mise, Dieva upuris un visas Baznīcas upuris.
Un tev Sv. Misē jājūtas kā dzīvai un neaizstāja
mai tās daļiņai, jājūt nepieciešamība būt tajā.
Jāsaprot to, ka uz šiem svētkiem tevi ielūdz
Pats Dievs. Vai ir iespējams nepieņemt Dieva
ielūgumu un tā laikā nodarboties ar citām lie
tām – Atbrauca man bērni ciemos, nevarēju
atnākt uz baznīcu; bija jābrauc izbraukumā;
bija jābrauc zvejot vai uz koncertu, sacensī
bām; jāstrādā. Ir jārisina svarīgākas problē
mas, jāskatās filma, jāpavada laiks internetā?
Bieži vien jautājam: kur Dievs ir palicis, kāpēc
manas lūgšanas nav uzklausītas? Gadu mijā
pajautāsim: kāpēc man ir tik vāja ticība un
pienākuma sajūta? Agrāk mūsu vecāki, mūsu
senči uz baznīcu mēroja vairākus desmitus
kilometru un visbiežāk ar kājām. Ziemā, salā

Priestera katehēze

aukstā baznīcā mūsu senči pielūdza Visvareno.
Viņi no rīta dienu uzsāka ar lūgšanu, bet mēs –
ar radio vai televizora, vai interneta ieslēg
šanu. Mācīsimies izmantot mūsu palīgierīces,
lai kļūtu ticīgāki un garīgāki. Ja tas traucē, tad
tas varbūt ir slikts ieradums, varbūt pat sākas
atkarība. Tad nelietojiet to, kas traucē Jums
sasniegt Dieva valstību! Labāk aklam vai kli
bam iemantot Debesu valstību nekā veselam
ieiet ellē, saka Svētie Raksti.
Jaunajā gadā padomāsim par mūsu ģi
menēm, mūsu bērniem, padomāsim, kā mēs
varam viņiem dot un parādīt ceļu pie Dieva.
Neviens cits to mūsu vietā neizdarīs. Un bērni
paliks arvien lielāki, un viņiem vienmēr būs
arī citas intereses; un, ja jūs nebūsiet ieaudzi
nājuši, ka Dievs ir pirmajā vietā, bieži vien pēc
gadiem nāksies nožēlot, vainot sevi, sabiedrī
bu, iekārtu utt. Jo tādi bērni ir izauguši un es
tur neko nevaru darīt...
Tāpēc nebūsim nomākti, it sevišķi Zie
massvētkos ar jaunu apņēmību meklēsim tā
Kunga ceļu. Lai mēs varētu paši priecāties par
savu Ticību, savu Ģimeni un savu Baznīcu,
kura vienmēr gaida savus bērnus atgriežamies
savā Baznīcas Mātes klēpī. Amen.
Sirsnīgi sveicu visus Kristus Dzimšanas
svētkos, kā arī novēlu ticības pilnu, saticīgu,
mīlestības bagātu jauno 2015. gadu!

Jūsu priesteris Ilmārs
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Ziemassvētku ticējumi un tautas tradīcijas
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Latviešu tautas tradīcijās Ziemassvētki jeb ziemas saulgrieži ir auglības, cerības un gaismas svētki. Ziemassvētki latviešiem bija
gada bagātākie svētki, kad galdā celt visu, kas rudenī izaudzēts.
Ziemassvētku naktī galdā noteikti jāliek maize, lai tās nākamgad nepietrūktu. Tradicionāli Ziemassvētku ēdieni ir pupas un zirņi.
Senie latvieši par galveno Ziemassvētku ēdienu uzskatīja koču – no lobītiem miežu un kviešu graudiem vārītu biezputru, kuru gatavoja kopā ar cūkas galvas pusi, klāt pievienojot zirņus un pupas. Galdā tika likts arī cūkas šņukurs, putraimdesa, pīrāgi un alus.
Agrāk ziemas saulgrieži latviešiem bija prieka un līksmības laiks, kad tika svinēta gaismas uzvara pār tumsu, jo pēc gada garākās
nakts saule atkal griežas uz pavasara pusi.
Ziemassvētki ir seni zemkopju ieražu svētki, kas svinēti, sākot ar 20. decembri, trīs dienas, trīs naktis, citviet pat nedēļu.
Aprinkis.lv

Ziemassvētkiem savulaik cilvēki gatavojušies ļoti ilgi — sakopuši sētu, izpušķojuši istabu ar dažādiem rotājumiem no salmiem, kaltētām puķēm, ēveļskaidām, putnu spalvām un dziju. Ziemassvētkos īpaši iecienīti bijuši puzuri — pakarami pušķojumi, kas parasti gatavoti no salmu vai niedru
gabaliņiem, saverot tos uz vilnas dzijas, kā arī saulītes — kartupeļos sadurti salmi vai niedres.
Svētku cienastam tikuši gatavoti dažādi ēdieni un dzērieni. Par neatņemamu Ziemassvētku galda
sastāvdaļu latvieši uzskatījuši cūkas šņukuru, ķūķu jeb koču (Ziemassvētkus pat citkārt saukuši par
Ķūķu vakaru), pupas, zirņus, putraimu desas, pīrāgus un alu.
Ziemassvētkos dziedājuši dziesmas un gājuši rotaļās.
www.apollo.lv
Tautas tradīcijas paģēr, ka Ziemassvētkos galdā noteikti jāliek šie deviņi ēdieni:
zirņi un pupas, lai nebūtu jāraud,
pīrāgi, lai tevi sagaida jauni pārsteigumi,
bietas un burkāni, lai būtu laba veselība,
piparkūkas, lai netrūkst mīlestības,
apaļi cepumi, lai būtu saulains gads,
štovēti kāposti, lai pietiktu spēka,
vistas vai cita putna cepetis, lai pievilinātu panākumus,
zivis, lai netrūkst naudas,
cūkgaļa - laimei.
Bez šiem deviņiem ēdieniem uz galda vēl noteikti jābūt maizei, lai tās nākamgad nepietrūktu.
Ziemassvētku ticējumi
Ziemassvētki ir auglības svētki, tāpēc Ziemassvētku sestdienā jāēd un jādzer līdz pulksten divpadsmitiem, tad būs auglīga vasara.
Ziemassvētku vakarā jātur maize, sāls un uguns uz galda, tad nākamais gads būs bagātīgs.
Ja Ziemassvētkos ir sniegputenis, nākamgad būs daudz medus.
Ja ap Ziemassvētkiem logos daudz leduspuķu, būs laba augļu raža.
Zem traukiem uz galda saliek maizi, atslēgu, gredzenu, naudu, smiltis un ļauj katram paņemt savējo. Kas izvelk maizi — būs
pārticis, atslēgu — būs saimnieks, gredzenu — apprecēsies, naudu — kļūs bagāts, smiltis — viss izjuks, kā uz smiltīm būvēts.
Ziemassvētku sestdienas vakarā jāuzliek uz grīdas gabaliņš gaļas un maizes, tad jālaiž istabā suns. Ko suns pirmo ķers, tas tai gadā
būs dārgāks.
Ziemassvētku nakti jāiet basām kājām ābeles purināt, tad nākošo gadu būs pulka ābolu.
Ziemassvētku vakarā jāielej bļodā ūdens, tur jāiepilina divi pilieni sveču tauku un jāsamaisa; ja pilieni saiet kopā, tad pāris precas,
ja ne, tad šķiras.
Ziemassvētku naktī deviņas reizes jāēd, lai visu gadu nekā netrūktu. Pēc ēšanas pilnie trauki visu nakti jāatstāj uz galda.
Lai būtu daudz naudas, tad Ziemassvētku vakarā melns kaķis jānes ap baznīcu.
Ziemassvētku naktī jāēd zirņi, tad būs pulka naudas.
http://www.delfi.lv/
Ja Ziemassvētku rītā pamostas agri, tad visu gadu neaizgulēsies.
Kas Ziemassvētku rītā pirmais pieceļas, tas visu gadu ies pirmais ar darbiem priekšā.
Ja pirmo Ziemassvētku vakarā pie debesīm daudz zvaigžņu, tad nākošā vasarā būs daudz sēņu.
Ja līdz Ziemassvētkiem daudz sniega, tad vasaras raža būs pelavas; bet, ja pēc Ziemassvētkiem daudz sniega, tad raža būs brieduši
graudi.
Kāds laiks ir pirms Ziemassvētkiem, tāds ir atkal vasarā pirms Jāņiem.
E-padomi.lv

3

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2014. Nr. 12 (13)

Decembrī – janvārī

28. decembrī, gada pēdējā svētdienā – Svētās Ģimenes svētki. Lūgsimies jo īpaši šajā dienā par savām ģimenēm, par savstarpējās mīlestības, saticības, piedotspējas dāvanu.
1. janvāris – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētki (obligāti svinama svētku diena).

Lūgšana Vissvētākajai Jaunavai Marijai – Dieva Mātei
Svētā Marija,
Dieva Māte,
Tu devi pasaulei
patieso gaismu –
Jēzu, savu Dēlu.
Tu pilnībā paklausīji
Dieva aicinājumam
un tā kļuvi par avotu,
no kura plūst labestība, kas nāk no Dieva.
Atklāj mums Jēzu!
Vadi mūs pie Viņa!
Māci mums Viņu pazīt
un Viņu mīlēt!
Tā, lai arī mēs būtu
spējīgi uz īstu mīlestību
un kļūtu
par dzīvā ūdens avotiem
izslāpušajā pasaulē.

No Katoļu kalendāra 2015 (mēnešu pārliekamais kalendārs)

6. janvāris – Kunga Parādīšanās svētki (Kunga Epifānijas svētki) jeb Triju Ķēniņu diena, jeb Zvaigznes diena (obligāti svinama
svētku diena). Šajā dienā baznīcā pasvēta krītu, ar kuru, kā visi zinām, uz savu māju durvīm rakstām “K+M+B” (vai arī “C+M+B”) un
gadaskaitli. Kādā savā mācībā V.E. Juliāns Kardināls Vaivods bija teicis, ka to vajadzētu dot darīt bērniem – un pie reizes paskaidrot,
ka šī ir vienīgā reize gadā, kad drīkst aprakstīt mājas durvis...
11. janvāris – Kunga kristīšanas svētki. Izteiksim šajā dienā jo īpaši savu pateicību Dievam par lielo dāvanu – par to, ka esam
saņēmuši Kristības sakramentu.

Pāvests Francisks jaunajā gadā aicina visus būt žēlsirdīgiem.

Lūgsim Žēlsirdības Dievu, lai Viņš palīdz mums sekot pāvesta aicinājumam!
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Saulkrastu draudzē 2014. gadā

Pirmās Svētās Komūnijas svētki
12. janvārī

Blazija svētība ar degošām
svecēm 2. februārī

Gavēņa laikā ejam Krustaceļu arī piektdienās
pirms Svētās Mises

Pūpolsvētdienas procesija
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Altārtelpas grīdas remonts 21. februārī

29. martā Gavēņa
rekolekcijas mūsu
draudzē vada pries
teri Ilmārs Kravalis
un Mārtiņš Klušs

Krusta pagodināšana un Kristus kapa
altāris Lielajā piektdienā. Ar mums
kopā ir priesteris Pauls Kļaviņš

8. jūnijs. Vasarsvētki. Pirmā Svētā Komūnija un draudzes kopīga fotografēšanas pēc svētku procesijas
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29. jūnijā sveicam mūsu priesteri Ilmāru
priesterības 5 gadu jubilejā

6. jūlijā procesijās nestais krucifikss ir ieguvis skaistu
koka statīvu.
27. jūlijā var svinēt Svēto Misi uz jaunā altārgalda, kurš
ir atceļojis no Holandes.
12. augustā
saņemam
jaunā
priestera
Aivara Līča
svētību
31. augustā
svinam
kapusvētkus

Oktobra sākumā jau otro gadu
svinam ražas svētkus. Šoreiz arī ar
kopīgu agapi

Vienā no šā gada pēdējām talkām –
25. oktobrī
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Saulkrastu draudzē pagājušajā mēnesī
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Valsts svētkos - 18. novembrī - baznīca rotājās ar rožu
kompozīciju mūsu karaoga sarkanbaltsarkanajās krāsās.
Pēc Svētās Mises kopīgi dziedājām mūsu valsts himnu mūsu tautas lūgšanu “Dievs, svētī Latviju!”

Pirmajā Adventa svētdienā, 30. novembrī, priesteris
Ilmārs aizdedzināja pirmo sveci Adventa vainagā, pēc tam
vainagu pasvētīja un apkūpināja. Tika svētīti arī draudzes
locekļu līdzpaņemtie vainagi un sveces.
Otrajā Adventa svētdienā sveci aizdedzināt tika lūgta
mūsu draudzes vecākās paaudzes pārstāve, bet trešo sveci
aizdedza bērni – mūsu Svētdienas skolas čaklās skolnieces.
Savukārt ceturto – visa mūsu ministranta Pētera ģimene.

Upurdāvanas Svētās Mises laikā pienes mūsu Svētdienas skolas meitenes Elīna un Lada.
Fotografējis Raimonds Stoks
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Ziemassvētku laikā

“.. Viņš, Dievs, kļuva Cilvēks kā mēs .. Viņš gaida
uz mūsu mīlestību, jā, Viņš, Jēzus Kristus, Dievs un
Cilvēks, dāvā bez mēra Savu mīlestību un lūdz, lai
arī mēs Viņu mīlētu.
Šajā mīlestībā svinēsim Kristus Dzimšanas svētkus
un pateiksimies cits par citu, par brāļiem un māsām
mums līdzās, par Svēto Misi mūsu baznīcā, par
draudzi, par kopīgām lūgšanām un atbalstu un par
šo Dieva žēlastības laiku, kurā drīkstam dzīvot!”
(No kādas konsekrētās māsas apsveikuma Ziemassvētkos)
330. gadā uz imperatores Helēnas lūgumu, Kristus dzimšanas baznīcā Betlēmē, vietā, kurā piedzima Jēzus, tika novietota akmens silīte. 397. gadā svētais Hieronims Betlēmē izgatavoja Ziemassvētku notikuma atveidojumu, lai palīdzētu ticīgajiem atklāt un
dziļāk pārdomāt Kristus dzimšanas noslēpumu. Pateicoties daudziem svētceļniekiem, šādu tradīciju iepazina arī Romas ticīgie. Pēc
Betlēmes parauga viņi izgatavoja koka silīti – Jēzus šūpuli. Tas tika novietots zem altāra Marijas Lielākajā bazilikā, kur Ziemassvētku
Nakts Svēto Misi celebrēja pats pāvests. Tur šo silīti varam aplūkot arī šodien. Tradīcija veidot Betlēmes silītes jeb Kristus dzimšanas
notikuma atveidojumus iesakņojās arī Austrumu Baznīcās.
1223. gadā Grečo Džovanni Vellita sv. Franciskam un viņa brāļiem uzdāvināja ar mežu apaugušu klinti netālu no pilsētas. Francisks
lūdza brāļus izveidot tur Betlēmes silīti un sasaukt vietējos iedzīvotājus uz kopīgu Kristus dzimšanas noslēpuma svinēšanu.
Svētais Francisks aicināja cilvēkus kopā ar viņu pārdzīvot Dieva Dēla zemes dzīves pirmo mirkļu skarbumu, nabadzību un fizisko trauslumu. Franciska sirdī bija dziļi iespiedies Kristus kā konkrēta cilvēka tēls. Tādēļ viņš centās atklāt Jēzus dzīves noslēpumus:
iemiesošanās, piedzimšanas, nabadzīgās dzīves un nāves uz krusta noslēpumus. Saņēmis no pāvesta Honorija III atļauju, Francisks
liek ienest grotā sienu, atvest vērsi, ēzeli un pāris aitiņu, un apkārt akmens silītei sapulcina brāļus un vietējos iedzīvotājus. Tā par šīs
svētās nakts notikumu raksta Toms no Čelano: “Tika pagodināta vienkāršība, slavēta nabadzība, parādīta pazemība, un tā Grečo kļuva
par jauno Betlēmi. Tur ieradās cilvēku pūļi, priecājoties par Kristus dzimšanas noslēpuma neparasto svinēšanu. Viņu balsis atskanēja
mežā un klintis tās atbalsoja. Brāļi steidzās atdot godu Kungam. Visa nakts bija prieka piepildīta. Virs silītes priesteris celebrēja Svēto
Misi. Francisks, ietērpies diakona drānās, dievbījības pilnības pārņemts, dziedāja Evaņģēliju. Viņa spēcīgā un maigā, skaidrā un labskanīgā balss aicināja visus klātesošos meklēt augstākos labumus. Pēc tam viņš teica sprediķi. Ar vārdiem, no kuriem pilēja saldums,
Francisks runāja par nabadzīgā Karaļa piedzimšanu mazā Betlēmes pilsētiņā”.
Svētā Franciska laikā herētiķi noliedza, ka Jēzus, kas piedzima no Jaunavas Marijas, ir patiess cilvēks. Noliedza arī Jēzus patieso
klātbūtni Euharistijā. Grečo svētais Francisks centās atmaskot šos maldīgos uzskatus. Viņš tēlainā veidā parādīja, ka Jēzus, kas piedzima Betlēmē, ir arī klātesošs katrā Svētajā Misē. Franciska nopelns ir nevis Ziemassvētku notikuma inscinējums vai silītes izveidošana,
kuru arī mēs varam izveidot, bet gan tas, ka viņš parādīja, ar kādu mīlestību un pateicību mums ir jāpieņem Jēzus savās sirdīs un
mājās.
Ziemassvētku notikuma atveidojuma kapela Grečo Kristus dzimšanas grotā no tālienes izskatās tā it kā būtu pielīmēta klintij. Tā
atrodas mazliet zemāk nekā pati baznīca. Kapela tika izveidota 1228. – svētā Franciska kanonizācijas gadā. Askētiska, eļļas lampiņu
un sveču liesmu apgaismota, zema un šaura grota. Dziļumā atrodas klintī izkalts altāris, uz
tā novietota Jēzus Bērna figūriņa. Šodien altāri sedz gaišpelēka marmora mensa, lai varētu
celebrēt liturģiju. Uz grotas sienām redzamas divas senas freskas: vienā no tām attēlots
Kristus dzimšanas Betlēmē un Grečo notikums, bet otrā – Dievmāte, kura ar krūti baro
mazo Jēzu, viņai blakus stāv svētais Francisks un ļaužu pūlis. Freskā attēlotais Jēzus Bērns,
kuru klēpī tur Viņa Māte, ar savu mazo rociņu atbalstās uz atvērta zārka. Tas atgādina, ka
Jēzus atnāca uz šo pasauli, lai mūs atpestītu, tāpēc tādā veidā tiek norādīts uz Viņa nāvi un
augšāmcelšanos.
S. Krivteža, Vatikāna radio, 2004.
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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, sestdienās plkst. 18.00
Svētdienās pirms Sv. Mises plkst. 11.00 –
Rožukronis, plkst. 11.30 – Suplikācijas, plkst.
11.50 – Dieva Žēlsirdības kronītis.
Svētdienas skolai pieteikties pie priestera.
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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

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

Priesteris Ilmārs izsaka pateicību visiem, kuri Ziemassvētku priekšvakarā piedalījās
Saulkrastu, Limbažu, Salacgrīvas draudžu baznīcu un Ādažu militārās kapelas
uzkopšanas talkās.

Aktuāli

Dievkalpojumi Ziemassvētku laikā

24. dec. 25. dec. 26. dec. 27. dec. 1. janv. 6. janv.
Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzē
pl. 21.00 pl. 12.00 pl. 9.00 pl. 9.00 pl. 12.00 pl. 7.00
Limbažu Sv. Laurencija draudzē
pl. 18.00 pl. 9.00
Salacgrīvas Sv. Marijas Goreti draudzē pl. 12.00
pl. 18.00
Ādažu militārajā kapelā
pl. 15.30 pl. 15.00
28. decembrī dievkalpojumi kā parasti svētdienās.
26. decembrī Saulkrastu baznīcā pēc Svētās Mises būs draudzes kopīga agape.
6. janvārī tiks pasvētīts dārgmetāls.
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

