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Izdevums ir par ziedojumiem

Priestera katehēze
Brāļi un māsas Kristū!
Ir pagājusi vasara. Dievs devis daudz dažā
du žēlastību. Vai mēs tās esam pamanījuši?
Lūk, es stāvu pie durvīm un klauvēju...
(Atkl 3, 20)
Lielas pārmaiņas ir veiktas mūsu draudzes
baznīcā. Daudzi jau ir pamanījuši:
• Siltuma radiatoru ielikšana baznīcā un
citās telpās
• Saimniecības šķūnīša pārbūve
• Apkures telpu remonts, logu, durvju
montāža
• Kāpņu labošana
• Baznīcas telpu pārveide, rekonstrukcija
Un vēl citi darbi.
Liels paldies par jūsu atbalstu un lūgša
nām. Atbalsts mums, saulkrastiešiem, ir nācis
no Jums un visas Latvijas. Strādnieki ir brau
kuši no Daugavpils, Aglonas, Gulbenes, Cēsīm,
kā arī piedalījušies vietējie draudzes locekļi un
baznīcas atbalstītāji.
Īpašu paldies gribētu pateikt draudzes lo
cekļiem Gintam no Kadagas, Jānim, Annai,
Aleksim un viņa ģimenes locekļiem, Guntim
un visiem, kas kārtoja, palīdzēja celtniecības
darbā. Lai Dievs jums atmaksā par jūsu veltīša
nos baznīcas darbā.
Daudz ir padarīts un vēl daudz darba ir
priekšā. Jānobeidz viss iesāktais, un tikai ar
Dieva un jūsu palīdzību mēs spēsim to veikt.

Nākamajā svētdienā, 27. septembrī, mūsu
draudzē ražas svētki. Pateiksimies Dievam par
visu, ko Viņš ir dāvājis gan dārzā, gan uz lau
ka, gan mežā. Mācīsimies pateikties, veidojot
skaistu tikumu, novērtēsim, cik mēs esam ba
gāti pie Dieva. Jo Viņš ir visu dāvanu dāvātājs.
Centīsimies ieraudzīt citu vajadzības, tādā vie
dā mēs iesaistāmies mīlestības darbos. Kā saka
Svētie Raksti: Nesiet cits cita nastas.
Esat arī aicināti uz baznīcas dzīves veidoša
nu. Veidosim gan lūgšanu grupas, gan interešu
grupas. Tikai ar jūsu iniciatīvu to varam veikt.
Tāpat ir vajadzīgs izveidot baznīcas valdi, kas
palīdzēs priesterim veikt gan pastorālos, gan
saimnieciskos darbus un jautājumus.
Kā saka Baznīcas bauslis?
Piektais bauslis (“Tev būs gādāt par Baznī
cas vajadzībām”) izsaka prasību ticīgajiem ik
vienam pēc savām iespējām gādāt par Baznīcas
materiālajām vajadzībām.
Tāpat ir lūgums palīdzēt uzturēt draudzes
mājas lapu,veidot draudzes avīzīti un citos kal
pojumos. Tie, kuri ir dzirdējuši, ka Dievs klau
vē pie Jūsu sirdīm, var atrast ceļu, kas ved uz
baznīcu un uz pestīšanu.
Lai Dievs Jūs svētī, veidojot mūsu draudzi!

Jūsu priesteris Ilmārs Kravalis
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Svētdien, 9. augustā, kad mūsu priesteris Ilmārs
kopā ar karavīriem bija devies svētceļojumā uz
Aglonu, Svēto Misi mūsu draudzēs – Limbažos,
Saulkrastos, Kadagā un Salacgrīvā – svinēja
priesteris Ingars Stepkāns. Draudzēs vie
sojās, Rožukroņa meditācijas vadīja un Svētajā
Misē dziedāja Ādažu militārās bāzes kapelāns
kapteinis Raimonds Krasinskis.

14.–15. augustā vairāki Saulkrastu
draudzes locekļi ar mikroautobusu
devāmies svētceļojumā uz Aglonu.
Sirsnīgs paldies Ivaram Birzgalim
no Limbažu draudzes, kurš uzņēmās
šoferīša pienākumus!

Saulkrastu draudzē

Kā katru gadu, arī šovasar augusta pēdējā svētdienā (30. augustā) Saulkrastos notika katoļu kapusvētki. Arī
Svētā Mise tika svinēta turpat kapsētā.
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Aktuāli
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Pēc Svētās Mises
priesteris
Ilmārs
jaunā mācību gada
priekšvakarā deva
īpašu svētību visiem
skolas vecuma bēr
niem un arī pasnie
dzējiem – skolotā
jiem, audzinātājiem,
arī tiem, kas jau
beiguši darba gaitas.
Katrs saņēma arī
nelielu dāvaniņu –
erceņģeļa
Miķeļa
svētbildīti.

Saulkrastu baznīcā noris remontdarbi priestera
dzīvojamajās telpās un arī baznīcas pagalmā. Top
garāžas un saimniecības nojumes. Darbi rit uz priek
šu, bet darāmā vēl ir ļoti daudz. Nepieciešamas gan
darbīgas rokas, gan naudas līdzekļi, gan atsaucīgas
sirdis – mūsu visu lūgšanas.
Priesteris Ilmārs izsaka pateicību visiem, kas ir
piedalījušies šajos darbos un lūdz mūsu visu palī
dzību arī turpmāk, lai līdz ziemai remontus varētu
pabeigt.
Fotografējuši Raimonds Stoks un Margarita Stoka
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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.

Sludinājumi

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

Aicinām atbalstīt ar ziedojumiem un lūgšanām

draudzes telpu ātrāku sakārtošanu 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

Aktuāli

27. septembrī Saulkrastu draudzē svinēsim ražas svētkus. Pateiksimies Dievam par svētību
mūsu zemītei un mūsu darbam, un sarūpēsim kaut ko no mūsu dārzos un laukos izaudzētā
Rīgas Garīgā semināra audzēkņiem! Pēc Svētās Mises agape – draudzīgās sarunās uzkavēsimies
pie tējas vai kafijas tases, nobaudīsim latvisku rupjmaizes šķēli un kliņģera gabaliņu.



Oktobris – Rožukroņa mēnesis. Pulcēsimies kuplākā skaitā uz Rožukroņa lūgšanu
svētdienās plkst. 11.00! Un neaizmirsīsim skaisto tradīciju oktobrī lūgties Rožukroni katru
dienu savās mājās, savā ģimenē.



Lūgums iesniegt priesterim savus priekšlikumus granulu iegādei ziemai.

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

