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Brāļi un māsas Kristū!
Jūlijs – vasaras mēnesis un daudziem no
mums arī atvaļinājuma laiks. Laiks, ko varam
pavadīt mājās, pie jūras, dārzā, kādā ceļojumā,
draugu vai ģimenes lokā. Bet neaizmirsīsim arī
garīgo dimensiju, piepildot šo laiku ar garīgām
vērtībām. Lai pirmajā vietā vienmēr mums būtu
Dievs.
Daudzi seko arī pasaules čempionāta futbola
spēlēm. Ko mēs varam no tā mācīties? Kā teica
pāvests Francisks – labai futbola spēlei jāievēro
trīs principi:
1. Nepieciešams treniņš. Bez treniņa cilvēks
neko nevarēs sasniegt. Pat Svētajos Rakstos ir
teikts, ka laba rezultāta dēļ ir jāatsakās no daudz
kā, lai iemantotu nevīstošu vainagu, bet mēs,
kristieši, – vietu Debesīs.
2. Vajadzīga komanda. Viens nav spēlētājs.

2014. gada 13. jūlijs

Priestera katehēze
Bez citu komandas biedru atbalsta arī nevar gūt
vārtus.
3. Ir jāciena pretinieks.
To visu mēs varam pielietot arī garīgajā dzīvē
savas ticības nostiprināšanai.
1. Treniņš mums var būt mūsu labie darbi,
apņemšanās, tikumu izkopšana, gavēnis utt.
2. Komanda. Kristietis nevar būt viens pats.
Kristietim ir jāmāk draudzēties, sniegt atbalstu,
būt priecīgam par ticības dārgmantu. Kristietis
nevar būt anonīms, vientuļš. Tāpēc mums ir jāuzņemas šī šefība par otru, lai vajadzīgajā brīdī
paspiegtu roku, uzsmaidītu, dotu padomu un
kopīgi paklusētu.
3. Visbeidzot cienīsim cits citu un mūsu
ienaidniekus, un arī tos, kuri pret mums ir vienaldzīgi. Vasarā varam aicināt ciemos cits citu, lai
veidotu šo kopību, varbūt arī paši apciemosim
tos, kurus esam piemirsuši, varbūt tos,
kuri mūs neaicina ciemos; pajautāsim,
kā viņiem klājas, – ne tikai pieklājības
pēc, bet centīsimies to darīt biežāk.
Lai šī vasara ir mums saplānota un
piepildīta. Lai gūstam jaunus spēkus –
gan fiziskus, gan garīgus. Lai Dieva gaisma atspīd pār Jums!

Priesteris Ilmārs Kravalis
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Saulkrastu draudzes baznīcā
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8. jūnijā – Vasrassvētkos desmit
jauniem cilvēkiem bija Pirmās
Svētās Komūnijas diena. Pēc Svētās
Mises un svētku procesijas visi kopā
nofotografējāmies baznīcas priekšā.

27. jūnijā priesteris Ilmārs atskatījās uz pieciem priesteriskās
kalpošanas gadiem. Svētdien, 29. jūnijā – sv. apustuļu Pētera un
Pāvila svētkos – ar ziediem un dziesmu sveicām mūsu priesteri...

... un Sv. Misē
piekalpoja pieci
ministranti!

Fotografējis
Raimonds Stoks

Krucifikss, kas tiek nests procesijās,
nu ir ieguvis sev atbilstīgu vietu –
glītu koka statīvu altārtelpā
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Interesanti zināt

16. jūlijā Baznīca svin Karmela kalna Dievmātes svētkus. Viņa ir arī jūrnieku debesīgā aizbildne.
Kalns, uz kura mūsdienās atrodas Karmela Dievmātes svētnīca, ir sena kalnu grēda Vidusjūras krastā.
Amosa grāmatā par Karmelu tiek vēstīts kā par bandītu un noziedznieku slēptuvi, kur tie devušies cerībā paslēpties pat no Jahves dusmām. Pravietis Elijs bēga uz Karmelu pēc tam, kad viņš bija nolādējis vairākus jaunus vīriešus, kuri viņu bija izsmējuši. Pēc
nolādēšanas no meža iznākuši lāči un tos visus nogalinājuši.
Karmela kalnā bija apmetusies arī esēņu mūku kopiena. I Pasaules kara laikā kalns bija stratēģiska vieta. Šeit notika Megido kauja,
kas bija pagrieziena punkts cīņā pret Otomaņu impēriju.
Daudzās kultūrās kalni joprojām tiek uzskatīti par svētvietām. Izņēmums nebija arī kanāniešu kultūra, kas par savu svētvietu uzskatīja
Karmelu. Saskaņā ar ēģiptologa Gastona Maspero pētījumu, svētvietu sarakstā šo kalnu bija ierindojis viens no ievērojamākajiem
ēģiptiešu faraoniem Tutmess III.
Ķēniņu grāmatā vēstīts, ka uz Karmela kalna ir bijis uzcelts altāris Jahvem, kas sagruvis, bet ko vēlāk atjaunojis Elijs. Senās hronikas liecina, ka uz šejieni bija svētceļojis arī grieķu zinātnieks Pitagors, kurš iepriekš bija daudz dzirdējis par kalna sakrālo raksturu.
Savukārt Tacits rakstīja, ka Karmela kalnā bija apmeties orākuls, ko apmeklējis romiešu imperators Vespasians. Tacits atzīmē arī, ka
šeit atradies altāris, taču virs tā nav bijis tempļa.
Ebreju, kristiešu un islāma tradīcijā ar Karmela kalnu visvairāk saistās pravieša Elija vārds. Ķēniņu grāmatā aprakstīts, kā Elijs izaicina
450 Bāla priesterus pierādīt pie kalna altāra, kura dievība pārvalda Izraeļa valstību – kura dievība var aizdedzināt upuri ar uguni. Uz
altāra tika novietoti sacirsti vērša gaļas gabali. Pēc tam, kad Bāla pravieši nespēja izlūgt savus dievus, lai tie upurus aizdedzina, Elijs
uzlēja ūdeni uz sava upura, nometās lūgšanā, un uguns nāca no debesīm, un sadedzināja Elija upuri.
XII gadsimtā uz Karmela kalna tika nodibināts katoļu reliģiskais ordenis un nosaukts par karmelītiem. Karmelīti apmetās vietā,
kas tika uzskatīta par Elija alu. Tā atrodas visaugstākajā virsotnē uz Karmela kalnu grēdas –520 metru augstumā virs jūras līmeņa.
Karmelīti šai vietā drīz vien uzcēla klosteri, ko veltīja Jaunavas Marijas – Jūras Zvaigznes godam. Jūras zvaigzne – stella maris, ir
viduslaikos pieņemts Jaunavas Marijas apzīmējums. Laika gaitā karmelītu ordenis kļuva par vienu no lielākajiem katoļu reliģiskajiem
ordeņiem pasaulē, bet klosteris uz Karmela kalna Krustakaru laikā bieži pārgāja svešās rokās, nereti kļūstot par islāma mošeju. Islāmā
šī vieta ir pazīstama kā El Maharrakah, tulkojumā „degšanas vieta”, atsaucoties uz Elija izaicinājumu Bāla priesteriem.
1799. gadā Napoleons seno klosteri pārvērsta par slimnīcu, bet 1821. gadā atlikušo struktūru nojauca Damaskas pārvaldnieks. Vēlāk,
vietā virs Elija alas, karmelīti par saziedotajiem līdzekļiem uzcēla jaunu klosteri.
Ar Karmela kalnu saistās viens no senākajiem skapulāriem. Saskaņā ar ticējumu, Jaunava Marija to pasniegusi angļu karmelītam
Sīmanim Stokam. 16. jūlijā, atceroties šo notikumu, Baznīca atzīmē Jaunavas Marijas – Karmela Dievmātes svētkus.
Karmela kalnu par savu svētvietu uzskata arī viena no pasaulē izplatītajām sektām, Persijā dibinātie bahajieši. Šai sektā, kas tic uz
vienu Dievu, tiek izmantoti dažādu reliģiju elementi.
I. Šteinerte/Vatikāna radio, 18.07.2009.
Skapilāra (Skaplielra) svētki (16. jūlijā)
Skapilārs ir auduma gabals kā zīme, ka šis cilvēks ir Dievmātes aizsardzībā.
Šajā dienā iet procesijā apkārt baznīcai, notiek iesvētības. Dienu pirms tam iesvētāmajiem bija pirmā grēksūdze. Pēc iesvētībām bērnus
veda pie Jaunavas Marijas altāra un tiem uzlika kaklā vai iedeva rokā skapilārus.
www. suitunovads.lv
25. jūlijs – svētā apustuļa Jēkaba diena.
Uz Jēkopiem izkūla pirmos graudus (pavisam nedaudz), samala un izcepa kukulīti no pirmajiem graudiem un saimniece deva to labības
pļāvējiem un statiņu (ķūķu) sējējām.
Gāja ciemos apsveikt Jēkabus un iemest kādu graķīti. Lielas svinības nerīkoja. Jēkabam darināja vainagu no rudzu vārpām.
www. suitunovads.lv
26. jūlijs. Svētais Joahims un svētā Anna, Vissvētākās Jaunavas Marijas vecāki.
Svētajos Rakstos par viņiem ziņu nav. Jaunavas Marijas piedzimšana ir aprakstīta vienā no apokrifu (seni reliģiski sacerējumi, kas
nav iekļauti Svēto Rakstu kanonā) grāmatām, t. s. Jēkaba protoevaņģēlijā. Tas stāsta, ka tikai pēc ilgām lūgšanām Dievs dāvāja šai
ģimenei bērnu – Mariju, kura kļūs par Kristus Māti. Lūgšanas laikā Joahimam parādījies eņģelis un pareģojis viņa meitai lielu svētību.
“No bērnības viņa būs veltīta Dievam un Svētā Gara piepildīta,” eņģelis sacījis.
27. jūlijs – Rīgas metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena.
Esam aicināti īpašā veidā pateikties Dievam par to, ka mums ir baznīcas, kurās varam satikt Jēzu. Pateiksimies par to, ka mums ir
skaisti dievnami, kuros Jēzus ir klātesošs tabernakulā un mūs gaida. Lūgsimies par visiem tiem, kuri gadsimtu gaitā ir cēluši, labojuši
un uzturējuši mūsu baznīcas, neļaujot tām aiziet bojā.
Priesteris Rinalds Stankevičs MIC (“Mieram tuvu” 2006.g. jūlijs)

15. augusts – Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki.
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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, sestdienās
plkst. 18.00
Svētdienās pirms Sv. Mises plkst. 11.00 –
Rožukronis, plkst. 11.30 – Suplikācijas, plkst.
11.45 – Dieva Žēlsirdības kronītis.
Svētdienas skolai pieteikties pie priestera.
Svētdienas skolai var pieteikties arī Ādažos
(Kadagā).
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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
Nepieciešami

jumiķa pakalpojumi Saulkrastu
baznīcas jumta remontam



Meklējam brībprātīgos mūsu baznīcas mājas lapas
uzturēšanā. Gaidām Jūsu ierosinājumus.



Gaidām arī Jūsu atsauksmes un ierosinājumus, lai
kopīgu veidotu mūsu draudžu lapiņu!

Aktuāli

Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis

Aicinām pievienoties
mūsu draudzes korim.

Aicinām lūgties:
lai līdz rudenim tiktu rasta iespēja nomainīt apkures katlu Saulkrastu baznīcas pagrabtelpās;
kā arī par nojumes izbūvi baznīcas dārzā.
14.–15. augustā, ja būs pietiekams brauktgribētāju skaits, dosimies svētceļojumā no
Saulkrastiem uz Aglonu ar draudzes mikroautobusu. Lūdzam atsaukties šoferīti, kurš būtu ar
mieru mūs vest šajā braucienā.
Lūgums pieteikties līdz 3. augustam, tālr. 26394583.

Kapu svētki

Saulkrastu kapsētā – 31. augustā plkst. 12. Svētā Mise būs kapsētā,
baznīcā dievkalpojuma nebūs.
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

Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam: AS SEB banka LV61UNLA0050016839535

