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24. decembrī

Izdevums ir par ziedojumiem

Priestera uzruna
Dievs nāk mūs apciemot. Gadu no gada
Dievs dāvā mums savu pestīšanu. Jēzus ir
starp mums arī šodien; caur Viņu mēs esam
aicināti dzīvot kopā ar Dievu un kļūstam
Dieva bērni. Caur ticību mēs parādām pārējai pasaulei, ka Dievs ir mīlestība. Tikai mīlestība mūs ved pie patiesības. Caur Vārdu
mēs iepazīstam patiesību, proti – Dievu.
Kristietība pieaug, ja mēs vēlamies satikt
patieso Dievu. Dievs, cik vien iespējams,
vēlas pietuvoties cilvēkam. Tāpēc jau Dievs
kļuva cilvēks. Dievs ienāk pasaulē, lai cilvēks
nebūtu vientuļš un atstāts. Tāpēc ticība nav
vērsta tikai uz vienu pusi, bet ir atvērta,
tur jābūt dialogam. Dievs ir iepazinis, kas
ir cilvēcība. Viss, ko mēs darām – dzīvojam,
mīlam, izjūtam sāpes, vientulību, prieku un
laimi – tas veido mūsu dzīvi un tas ir kaut
kas īpašs Dieva acīs. Dievs nav vienaldzīgs.
Dievs mīl katru cilvēku. Dievs ir atnācis un
vēlas nosargāt to, kas ir skaists, vērtīgs,
tikumisks. Viņš vēlas pateikt, cik labi dzīvot
cilvēkam cilvēciski.

Bet Dievu mēs nevaram pieņemt vienaldzīgi. Pieņemšanai ir arī konsekvences.
Dievs ir kļuvis cilvēks, un tas nozīmē, ka
mēs vairs neesam vieni un pamesti. No šī
brīža vairs nebūs tā, kā bija. Betlēmes stallītis liek mums pārdomāt mūsu ticību, un
mūsu cilvēcībā mums ir jānoliecas, lai mēs
varētu ieiet stallītī. Tas ir ceļš uz brīvību,
tas ir ceļš uz dzīvību, tas ir ceļš uz Debesīm.
Mazais Bērns mums rāda Debesis. Tajā tālajā naktī Dievs parāda savu vienkāršību
un neaizsargātību. Dievs kā mazs bērns –
nevarīgs, bezspēcīgs un mīlestību gaidošs.
Katram ir jāizdara izvēle, vai viņš šo Bērnu
pieņem vai paiet garām. Katra tikšanās būs
īpaša. Katru reizi mēs izdarām izvēli, mēs
riskējam; bet vai šodien cilvēks ir spējīgs
riskēt?
Visus draudzes locekļus vēlos sveikt šajos siltajos Ziemassvētkos! Lai Bērns Jēzus
katram uzsmaida un dāvā visu to labāko
Jaunajā 2017. gadā!

Jūsu priesteris Ilmārs Saulkrastos
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Saulkrastu draudzē 2016. gadā

28. februārī – Pirmās Svētās Komūnijas
svētki

27. martā, Lieldienās

3. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētdienā, draudzi vizitēja un arī Iestiprināšanas sakamentu dalīja
V.E. arhibīskaps metroplīts Zbigņevs Stankevičs
10. jūlijā pie mums viesojās un Svēto Misi koncelebrēja
prelāts Antons Boldāns. Bet jau 16. oktobra rītā Jēzus aizsauca viņu pie Sevis – tepat no mūsu baznīcas.
Mēs visi, kam iznāca kaut īsu brītiņu ar pr. Antonu sastapties, atcerēsimies viņu kā brīnumsirsnīgu un mīļu cilvēku.
Ticeiga dvēsele caur mīlasirdeibu Dīva lai dus
ikš Dīva mīra myužeigō! Amen.

14.–15. augustā atkal
varējām doties pie
Aglonas Dievmāmiņas.
Paldies mūsu šoferītim
Ivaram no Limbažu
draudzes!
20. augustā piedalījāmies
Limbažu Sv. Laurencija
draudzes 20 gadu jubilejas Svētajā Misē
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3. septembrī mēs – ticīgie no Saulkrastiem,
Limbažiem, Salacgrīvas un karavīri – priestera Ilmāra vadībā devāmies svētceļojumā
pa Ziemeļlatgales baznīcām. Iepazinām gan
vecus, gan jaunus dievnamus un izjutām
latgaliešu sirsnīgo viesmīlību gan no draudžu prāvestu, gan vietējo cilvēku puses
Fotografējis Raimonds Stoks

Aktuāli

Ir klāt Ziemassvētku laiks, Bērniņa Jēzus dzimšanas svētku laiks, no Debesīm uz
zemi atnākušās Mīlestības svētku laiks. Tradicionāli – arī dāvanu došanas laiks.
Ciemošanās un ciemiņu uzņemšanas laiks.

Šogad mums ir dāvāta īpaša iespēja atvērt savu māju un savas sirds durvis Tezē
tikšanās dalībniekiem – kristīgiem jauniešiem no visas Eiropas – un dāvāt viņiem
savu draudzību, savu mīlestību.
Ja dažādu apstākļu dēļ mums pašiem nav iespējams uzņemt viņus savās mājās,
varbūt varam palīdzēt tiem, kas to dara?
Un – pavisam noteikti – mēs visi varam lūgties par šīs tikšanās veiksmīgu norisi
jaundzimušā Bērniņa Jēzus mīlestības – savstarpējās mīlestības gaisotnē. Tā būs arī
jauka dāvana Jēzum Viņa dzimšanas svētkos!
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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

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



Nepieciešami jumiķa pakalpojumi Saulkrastu baznīcas



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

jumta remontam



Saulkrastu draudzes koris un Upesciema
draudzes koris lūdz pieteikties jaunus dalībniekus



Ir iespēja izpalīdzēt ar transportu cilvēkiem,

kas paši nevar nokļūt dievnamā uz Svēto Misi Saulkrastos
Jānis, tālr. 67955157; 29262696

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības
draudzē

plkst. 19.00 plkst. 12.00 plkst. 7.00 plkst. 7.00

Kadagas militārās bāzes kapelā

plkst. 15.30 plkst. 15.00

Upesciema draudzē

28. decembris,
Sv. nevainīgie bērniņi
(svētki)

27. decembris,
Trešie Ziemassvētki;
sv. apustulis un
evaņģēlists Jānis
(svētki)

26. decembris,
Otrie Ziemassvētki;
sv. Stefans (svētki)

25. decembris,
Kristus dzimšanas
svētki (Pirmie
Ziemassvētki)

Dievkalpojumu laiki Ziemassvētkos
24. decembris, Kristus
dzimšanas svētku
vigīlija

Aktuāli

plkst.7.00

plkst. 9.30

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

