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Priestera katehēze

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Dārgie lasītāji, pārdomāsim lūgšanas spēku, kas un kā tas mūs ietekmē. Lai labāk to saprastu, esmu atradis
kāda veca priestera uzrunu, kur iztirzāta, paskaidrota lūgšana “Tēvs mūsu”.

Kunga lūgšana. “Lūdziet tā: Tēvs mūsu, kas esi debesīs...”(Mt 6, 9).
Reiz kāds bagāts tēvs savam mazajam dēlam
uzdāvinājis zelta pulksteni. Bērns, saņēmis šo dāvanu, apgājies ar to kā ar citām mantām: svaidījis,
dauzījis, izsitis stiklu, nolauzis rādītājus, salocījis
vāciņu, un, tā visu iztukšojis, nometa to malā kā nevajadzīgu lietu. Bērns nezināja, kāda tai ir vērtība.
Arī mēs no debesu Tēva esam saņēmuši dārgu dāvanu, kura slēpj sevī garīgo vērtību. Šī dāvana ir lūgšana “Tēvs mūsu...” Vai mēs saprotam
tās vērtību? Vai šī paša Dieva sastādītā lūgšana
nenogrimst citās mūsu pašu sastādītās lūgšanās?
Vai nav tā, ka mēs, pieraduši pie “Tēvs mūsu”, to
pienācīgi nenovērtējam un sākam uzskatīt līdzīgu
citām lūgšanām? Un varbūt ar šo Dieva dāvanu izdarāmies, kā bērns rīkojās ar zelta pulksteni?
Varbūt lūgšana “Tēvs mūsu” mūsmājās ir atradusi vietu vienīgi mēslu kaudzē?
Patiesībā lūgšana “Tēvs mūsu”, kuru mēs saucam par Kunga lūgšanu, ir neparasta lūgšana, kurā
ietvertas neizsakāmas gara dāvanas. Cik Dieva
žēlastība un mūsu izpratne atļaus, rūpēsimies izprast šīs lūgšanas dievišķo domu. Šai katehēzei jāparāda, ka “Tēvs mūsu” satur visu: mērķi un ceļu,
pa kuru mums jāiet.
Mērķis, kuru sludina “Tēvs mūsu”, ir Dieva
gods un mūsu laime. Un ceļā, kuru mums rāda
“Tēvs mūsu”, ir Dieva griba.
“Tēvs mūsu” ir lūgšana, bet reizē arī pamācība, kā jādzīvo, lai Dievs būtu mūsu Tēvs un mēs –
Viņa bērni.
“Tēvs mūsu” lūgšanas vēsture ir šāda. Evaņģēlists Lūkass apraksta gadījumu, kad Jēzus kādā

vietā lūdzies. Kad Viņš bija beidzis, viens no Viņa
mācekļiem sacīja Kristum: “Kungs, iemāci arī mūs
lūgt, tāpat kā Jānis mācīja savus mācekļus.”
Tad Jēzus tiem sacīja: “Kad jūs lūdzat Dievu,
tad sakiet: Tēvs, svētīts lai top Tavs vārds, Lai nāk
Tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums katru dienu. Un piedodi mums mūsu grēku parādus,
jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā,
un neieved mūs kārdināšanā.” (sal. Lk 11, 1-4)
Bet evaņģēlists Matejs raksta, ka Jēzus
Kristus slavenās Kalna mācības laikā mācīja tautu
lūgties, teikdams: “Jums būs tā lūgt:
“Tēvs mūsu, kas esi debesis, svētīts lai top Tavs
vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek
kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi
dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no
ļauna.” (Mt 6, 9-13).
Kā redzat, evaņģēlisti, atstāstīdami Kunga lūgšanu, nemin pašus apstākļus. Bez tam arī lūgšanas
vārdi, kaut ļoti līdzīgi, mazliet atšķiras. No tā varam, secināt, ka Kungs Jēzus ne vienu reizi vien, bet
daudzkārt mācīja apustuļiem un ļaudīm lūgties.
Baznīca “Tēvs mūsu” skaitīšanai izvēlējās
evaņģēlista Mateja tekstu. Tikai jūdu valodai vien
noderošais teiciens “un neieved mūs kārdināšanā”
lietuviski skan “un neļauj mūs kārdināt.” Latvieši
tagad saka tāpat kā jūdu valodā – “un neieved mūs
kārdināšanā.”
Priesteris Ilmārs Kravalis
(Turpinājums nākamajā numurā)

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2014. Nr. 2 (3)

2
Ar priestera svētīto
sv. Agates maizīti
un ūdeni nākamajā
svētdienā – 9. februārī
dalījāmies arī ar
Salacgrīvas katoļu
draudzes ticīgajiem.

2. februārī, Sveču dienā, priesteris Ilmārs svētīja
sveces un pirmoreiz mūsu baznīcā visi ar degošām
svecēm rokās gājām procesijā.
Pēc Svētās Mises saņēmām Blazija svētību – un arī
ar degošām svecēm! To saņemt devās visi – mazs
un liels, vecs un jauns.

Fotografējis Raimonds Stoks

Vēl Saulkrastu draudzē:

– Tika veikta siltuma zudumu pārbaude.
– 10. februārī ar Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta Saulkrastu daļas koman
diera p.i. Alda Apsīša atbalstu mūsu baznīcā ar ugunsdzēsības kāpņu palīdzību tika
nomainīti prožektori pie griestiem virs altāra.
– 11. februārī, Lurdas Dievmātes un Vispasaules slimnieku dienā, pēc rīta Svētās Mises
saņēmām slimnieku svētību

Garīgie pakalpojumi
Vidzemes jūrmalas katoļu draudzēs 2013. gadā

Pakalpojumu
skaits

Draudzes
nosaukums

Limbažu
Sv. Laurencija
draudze

Salacgrīvas
Sv. Marijas Goreti
draudze

Saulkrastu
Dieva Žēlsirdības
draudze

Nokristīti

8

3

19

Salaulāti
(ieskaitot sanat. in radice)

1

—

—

Apbedīšanas gadījumi

2

—

10

—

—

1

8

2

8

1300

500

2500

Pirmo Sv. Komūniju saņēmušie
Ar Slimnieku sakramentu apgādātie
Dievgaldnieki (izdalīto Hostiju skaits)
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Interesanti zināt:

14. februāris – svētā Valentīna diena.
14. februārī, kā to lasām “Mieram tuvu” un Katoļu kalendārā, Baznīcā atzīmē svētā Kirila un Metodija dienu,
kas ir slāvu tautu apustuļi. Viņi sludināja Evaņģēliju slāvu tautām,tulkoja Svētos Rakstus un liturģiskos tekstus. Bet vēl 1963. g. Toronto izdotajā pr. S. Mozgas grāmatā “Svēto dzīve” un arī šajā mūsu kalendārā kā šīs
dienas svētais ir minēts sv. Valentīns no Terni (Itālija), bīskaps un moceklis, kurš dzīvoja 3. gs.
Par šā svētā dzīvi ir saglabājies ļoti maz ticamu ziņu, toties ar viņa dzīves stāstu ir saistītas daudzas leģendas.
“Reiz Valentīns izdziedināja no akluma augsta ierēdņa Astērija meitu, kā rezultātā visa Astērija ģimene kļuva
par kristiešiem. Tas savukārt saniknoja imperatoru Klaudiju un 269. gada 14. februārī bīskapam tika nocirsta galva. Tajās dienās Romas impērijā tika svinēti gadskārtējie svētki par godu dievietei Junonai, kas bija
iemīlējušos pāru aizbildne. Viena no svētku tradīcijām bija dāvināt viens otram zīmītes ar iemīļoto vārdiem.
Kristieši pārņēma šo tradīciju, rakstot uz atklātnēm svēto vārdus. Tieši tāpēc svēto Valentīnu, kurš tika sodīts
ar nāvi 14. februārī, sāka uzskatīt par iemīlējušos aizbildni,” – paskaidro Krievijas katoļu Bīskapu konferences
ģenerālais sekretārs priesteris Igors Kovaļevskis. Viņš uzsver, ka tā ir tautas, nevis Baznīcas tradīcija. Plaši zināmo tradīciju, ka bīskaps
Valentīns laulājis romiešu karavīrus, neraugoties uz imperatora aizliegumu, pr. Kovaļevskis uzskata par “ne vairāk kā leģendu”.
Baznīca nenosoda mīlestību un īpašu uzmanību vienam pret otru svētā Valentīna dienā, bet mīlestība ir saistīta ar atbildību un
Baznīca aicina domāt vienam par otru ne tikai šajā dienā.
Sv. Valentīna bazilikā Terni pilsētā Itālijā ik gadu ap šo laiku notiek pasākumi pāriem, kas vēlas noslēgt laulību. Pērn 10. februārī tur
sapulcējušies svinīgi solīja uzticību viens otram ap 120 pāru no visas Itālijas, kuri gatavojas Laulības sakramentam. Šogad 14. februārī
pēc pāvesta Franciska aicinājuma Romā ieradās ap 20 tūkst. saderināto. Tikšanās mērķis – atgādināt, cik svarīgi ir saglabāt mīlas
jūtas pret otru cilvēku uz visu mūžu, neraugoties uz sabiedrības skatījumu. Svētā Valentīna svētkiem gatavojās arī Baznīca Austrālijā.
Bīskapu konference šai sakarā izdeva dokumentu “Laulība – romantiska mīlestība uz visiem laikiem”. Tajā izceltas kristīgās vērtības,
kas kalpo visas sabiedrības labumam. “Svētais Valentīns, kura svētki laika gaitā ir ieguvuši sekulāru raksturu, ir reāla vēsturiska
Baznīcas personība – moceklis, kurš norāda uz Laulības sakramenta nozīmi sabiedrībā,” atgādina Austrālijas bīskapi.
14.–16. februārī, uzsverot mīlestības nozīmi, Aizkraukles Svētās Terēzes no Jēzus draudzē noris Mīlestības svētki. Ar lekciju, liecību,
ielu evaņģelizācijas un dažādu citu aktivitāšu palīdzību pilsētas iedzīvotājiem un ikvienam interesentam ir iespēja piedzīvot to
mīlestību, ko sniedz kopība ar cilvēkiem un Jēzu. Pasākumus palīdz organizēt misionāri no Lietuvas un Daugavpils. Sestdienas vakarā
draudzē viesojās viena no populārākajām Lietuvas kristīgajām rokgrupām “ICTHUS”.
Madonā 14. februārī nu jau ne pirmo gadu tiek rīkotas romantiskas vakariņas pāriem, kur pie galdiņiem sēdošos apkalpo ... prāvests
Rihards Rasnacis!
14. februārī pirmo reizi Latvijā sāk darboties satikšanās vietne katoļiem katSat.lv jeb kopiena dzīvesdrauga meklētājiem, kuri viens ar
otru vēlas dalīties ticībā un kristīgajās vērtībās. Tā ir atzars lielākam, starptautiskam katoļu iepazīšanās portālam kathTreff. Portālā var
izveidot savu profilu, godīgi sniedzot informāciju par sevi un atbildot uz dažādiem profila jautājumiem.
Vietnē pēc noteiktiem kritērijiem varēs meklēt portāla biedrus, organizēt pasākumus neprecētajiem, forumos dalīties domās par
dažādām tēmām, rakstīt vēstules, lūgties.
5. marts – Pelnu diena, Lielā Gavēņa sākums.
Pelnu Trešdienas tradīcijas meklējamas antīkajā
Gandarīšanas praksē. Vēsturiski Pelnu Trešdiena
ir pazīstama kā publiskā grēku nožēla, kurai bija
īpaša nozīme katehumenātu sagatavošanā, kurus
parasti kristīja Lieldienu nakts vigilijā. Pelnu Dienas
svinēšana iesākas ar publiskās grēku nožēlas
celebrēšanu. Pelnu kaisīšana ticīgajam uz galvas
pirmām kārtām ir kā zīme cilvēka trauslumam un
vājumam. Ābrahams, griezdamies pie Dieva saka:
”redzi, kā degu nepacietībā runāt ar manu Kungu,
es, kas esmu puteklis un pelni…(Rad.18,27)
Izmantoti materiāli no: www.katedrale.lv; www.katolis.lv;
www.draugiem.lv; pr. Ilmāra Tolstova blogs
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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
Svētdienās plkst. 11.00 – Rožukronis;
plkst. 11.30 – Suplikācijas (Svētais Dievs);
plkst. 11.45 – Dieva žēlsirdības kronītis
Darbojas svētdienas skola. Pieteikties pie priestera.
Svētdienas skolai var pieteikties arī Ādažos
(Kadagā).
Nodarbības trešdienās plkst. 16.00–17.00

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze



Ja Dievs Tev ir dāvājis skanīgu balsi, aicinām pievie
noties mūsu draudzes “nelielajam, bet sparīgajam”
(V.E. arhibīskapa Z. Stankeviča teiktais) korim.
Kora mēģinājumi svētdienās pēc Sv. Mises.
Caritas
Draudzē uzsāk darboties Caritas Latvija brīvprātīgo
grupa.
Tu arī vari iesaistīties šajā darbā. Sazinies ar mums!
Kontaktpersonas:
Anna 67952046; 28233920
Marija 67951105; 27118102
Margarita 67951802; 26394583
Jānis 67955157; 29262696

Šajā lapiņā varat ierakstīt sava priestera vārdu un
telefona numuru, izgriezt to un vienmēr ņemt sev
līdzi – maciņā, piezīmju grāmatiņā, automašīnā
viegli ieraugāmā vietā. Ņemiet līdzi arī ceļojumos!

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

Nepieciešami jumiķa pakalpojumi
baznīcas jumta remontam

Pateicība VUGD komandiera p.i.
Aldim Apsītim un
Maigonim Lukaševičam par
palīdzēšanu ar ugunsdzēsēju
kāpnēm prožektoru nomaiņā

Draudzes priesteris

Vieta Tavam sludinājumam
(bezmaksas).
Gaidām Jūsu atsauksmes un ierosinājumus,
lai kopīgu veidotu mūsu draudžu lapiņu!
Jūsu priesteris
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.vidzemesjurmlasdraudzes.lv
Makets, korektūra: Margarita Stoka, tālr.
26394583; draudžu lapas e-pasts:
draudzesavize@inbox.lv

Ziedojumu konts draudzes finansiālam
atbalstam:
AS SEB banka UNLALLVX
LV61UNLA 0050 0168 3953 5LVL

