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Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija

ApkārtrAksts
Miera dāvanas rituālais izteiksmes veids svētajā Misē

4. pāvests Benedikts XVI ne tikai palīdzēja 
labāk atklāt rituāla un miera sveiciena patieso 
nozīmi, bet arī izcēla to, cik svarīgu ieguldījumu 
sniedz kristieši, kuri ar savām lūgšanām un lie
cināšanu kliedē mūsdienu cilvēces dziļās raizes 
un nemieru. Šajā sakarā viņš no jauna aicināja 
parūpēties par šo ritu un veikt šo liturģisko žestu 
dievbijībā un vienkāršībā. 

5. sekojot pāvesta Benedikta XVI pavēlei, di
kastērijs jau 2008. gada maijā vērsās pie Bīska
pu konferencēm ar prasību izteikt savas domas 
par to, vai miera sveicienu atstāt tur, kur tas ir 
tagad, proti, pirms komūnijas, vai pārvietot to 
uz citu momentu, lai tādā veidā uzlabotu šī žesta 
izpratni un veicinātu tā norisi. pēc padziļinātām 
pārdomām tika nolemts, ka romas liturģijā mie
ra sveicienu būtu labāk atstāt savā tradicionālajā 
vietā un neiviest romas Misālā nekādas struktu
rālas izmaiņas. turpinājumā tiek piedāvāti daži 
praktiski lēmumi miera sveiciena nozīmes labā
kai izpratnei, kā arī ar mērķi mazināt tā pārspīlē
tās izpausmes, kas tieši pirms svētās komūnijas 
liturģijas dalībniekos izraisa apjukumu. 

6. Aplūkotā tēma ir svarīga. Ja ticīgie neiz
prot un caur rituālajiem žestiem neizdzīvo miera 
ritu tā īstajā nozīmē, tad vājinās arī paša miera 
kristīgā izpratne un tiek ietekmēta viņu auglīgā 
piedalīšanās Euharistijā. tāpēc līdzās iepriekšē
jām pārdomām, kas varētu kalpot kā kodols atbil

stošai katehēzei par šo tematu, priekš kuras tiks 
sniegtas arī dažas vadlīnijas, piedāvājam Bīskapu 
konferenču gudrai izvērtēšanai dažus praktiskus 
ieteikumus: 

a)  Beidzot jāprecizē, ka miera ritam jau piemīt 
sava dziļā lūgšanas nozīme un miera dāvā
šana Euharistijas kontekstā. pareizi izdarīts 
miera sveiciens starp svētās Mises dalībnie
kiem bagātina paša rituāla nozīmi un piešķir 
tam īpašu izteiksmi. tādēļ ar pilnām tiesībām 
varam apgalvot, ka nav runa par to, ka drīk
stētu aicināt “mehāniski” sniegt savstarpēju 
miera sveicienu. Ja var paredzēt, ka konkrētu 
apstākļu dēļ to nevarēs sniegt pienācīgā veidā, 
vai tiek pamatoti atzīts, ka zināmos apstākļos 
to labāk nesniegt, tad to var izlaist un pat 
ir jāizlaiž. Atgādinām, ka Misālē ir rakstīts: 
“Deinde, pro opportunitate, diaconus, vel sa
cerdos, subiungit: Offerte vobis pacem”1. 

b)  pamatojoties uz šīm pārdomām, varētu 
ieteikt, lai Bīskapu konferences, izdodot, pie
mē ram, romas Misāles trešā izdevuma tul
kojumu sa vā zemē vai nākotnē izdodot jaunas 
Mi sā les, pārdomātu, vai jau nevajadzētu pa
mainīt savā laikā ieviestā miera sveiciena 
sniegša nas veidu. piemēram, tanīs vietās, kur 

1 Missale romanum, Ordo Missae, n. 128.
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priekš roka tika dota familiāriem un laicīgiem 
sveiciena žestiem, pēc šo gadu pieredzes, 
tos varētu aizstāt ar citiem specifiskākiem 
žestiem. 

c)  katrā ziņā, miera sveiciena laikā vajadzēs ga
līgi izskaust tādas dažas novirzes kā: 
–  “Dziesmas par mieru” ieviešana, kas ro

mas ritā neeksistē1. 
–  ticīgo pārvietošanās un savas vietas at

stāšana, lai apmainītos ar miera sveicienu 
viens ar otru. 

–  priestera attālināšanās no altāra, lai pa
sniegtu miera sveicienu kādam ticīgajam. 

–  Dažos gadījumos – Lieldienās un Ziemas
svētkos, vai ritu svinēšanas laikā, piemē
ram, kristības, pirmās svētās komūnijas, 
Iestiprināšanas, Laulības, Ordinācijas, 
klos terļaužu svētsolījumu salikšanas vai 
izvadīšanas pēdējā gaitā laikā – izmantot 
miera sveicienu kā izdevību, lai apsveiktu 
klātesošos, izteiktu tiem novēlējumus vai 
līdzjūtību2. 

d)  Bez tam, visas Bīskapu konferences tiek ai
cinātas sagatavot liturģiskās katehēzes par 
miera rita nozīmi romas liturģijā un par tā 

1 romas ritā tradicionāli nav paredzēta dziesma par mieru, jo 
laiks ir ļoti īss un tas ir domāts, lai apmainītos ar miera svei
cienu tikai ar tiem, kuri atrodas vistuvāk. savukārt dziesma 
par mieru vedina veltīt miera sveicienam daudz vairāk laika. 
2 sal. romas Misāles vispārējās normas, n. 82: “pienākas, 
lai katrs dotu miera sveicienu tikai tiem, kuri atrodas 
vistuvāk, un tas jādara bez pārmērībām”; n. 154: “priesteris 
var dot miera sveicienu kalpotājiem, taču vienmēr paliekot 
presbitērijā, lai netraucētu dievkalpojuma norisi. Viņam 
tāpat jārīkojas arī tad, ja kāda pamatota iemesla dēļ grib 
sniegt miera žestu dažiem ticīgajiem”; Dievišķā kulta 
un sakramentu disciplīnas kongregācija, Instr., Re
demptionis sacramentum, 2004. gada 25. marts, n. 72: AAS 96 
(2004) 572.

pareizu īstenošanu svētās Mises svinību lai
kā. Šajā sakarā Dievišķā kulta un sakramentu 
disciplīnas kongregācija pievieno šim apkārt
rakstam dažas orientējošas idejas. 

7. Būtiskajai saiknei starp lex orandi un lex 
credendi jāpaplašinās, bez šaubām, līdz lex viven
di. Mūsdienu katoļticīgo nopietnas iesaistīšanās 
taisnīgākas un mierīgākas pasaules veidošanā 
panākšana ir saistīta ar miera kristīgās nozīmes 
dziļāku izpratni. tas, savukārt, lielā mērā ir at
karīgs no nopietnības, ar kādu mūsu vietējās 
Baznīcas pieņem un lūdz miera dāvanu, un ļauj 
tai izpausties liturģijas svinībās. tāpēc uzstājam 
un aicinām, lai šajā jautājumā tiktu sperti efek
tīvi soļi, jo no tā ir atkarīga mūsu piedalīšanās 
Euharistijā kvalitāte un mūsu iesaistīšanās miera 
veicināšanā auglīgums, kā tas ir izteikts kalna 
svētībās, kur tiek runāts par miera nesējiem un 
veicinātājiem3. 

8. tāpēc šo pārdomu beigās mudinām bīska
pus un, viņu vadībā, priesterus pievērst nopietnu 
uzmanību miera rita garīgajai nozīmei svētajā 
Misē, savā liturģiskajā un garīgajā formācijā un 
ticīgo katehēzē, un padziļināt šīs nozīmes izprat
ni. kristus ir mūsu miers4. Viņš ir tas dievišķais 
miers, ko pasludināja pravieši un eņģeļi un ko 
Viņš atnesa pasaulē caur savu Lieldienu noslēpu
mu. Šo Augšāmcēlušā kunga mieru piesaucam, 
sludinām un izplatām liturģijas svinību laikā – 
arī caur cilvēcisku žestu, kas tiek paaugstināts 
līdz sakrālajai sfērai. 

3 sal. Mt 5, 9 un sek. 
4 sal. Ef 2, 14. 

2014. gada 7. jūnijā Svētais tēvs aprobēja un apstiprināja šī Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas 
kongregācijas sagatavotā apkārtraksta saturu un pavēlēja tā izdošanu. 

Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas mītnē, Vasarsvētkos, 2014. gada 8. jūnijā

(Turpinājums no 1. lpp.)
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Fotografējis 
Raimonds Stoks

Saulkrastu draudzē

Interesanti zināt

svētdien, 5. oktobrī, nu jau otro gadu mūsu draudzē svinējām 
ražas svētkus, pateikdamies Dievam par svētību mūsu darbam 

un par visu, ko mēs 
ar Viņa gādību esam 
izaudzējuši. 
svētkiem bijām 
saposuši arī 
mūsu dievnamu – 
izdekorējām ar zie
diem, vīteņaugiem, 
pīlādžogām, āboliem. 
Goda vietā pie 
sv. Jāzepa altāra 
nolikām mūsu 
dienišķo maizīti – 
rupjmaizes klaipu.
sv. Mises sākumā 
priesteris Ilmārs 
pasvētīja svētkiem 
sarūpēto. Bet pēc 
dievkalpojuma visi 
pulcējāmies draudzes 
agapē.

1. novembrī katoliskā Baznīca visā pasaulē svin Visu svēto dienu, godinot gan par svētiem oficiāli pasludinātos, gan arī 
nepazīstamos svētos, kuriem Baznīcas kalendārā nav veltīta īpaša diena. 1. novembri kā Visu svēto dienu iedibināja pāvests Gregors III  
(731–741). 1. novembrī viņš konsekrēja kapelu Romā Sv. Pētera bazilikā, to veltot visiem svētajiem. 834. gadā pāvests Grego rijs IV 
izsludināja šos svētkus visā Baznīcā.  “Svētums gluži vienkārši ir Dieva dzīve un darbība caur mums. Tā nav greznība, bet mūsu 
pienākums,” reiz teica māte Terēze, kura ļāva, lai Dievs mīl ikvienu ar viņas starpniecību. 
1. novembrī tiek atzīmēta kustības Pro Sanctitate jau kopš 1957. gada rīkotā Vispasaules svētdarīšanas diena. Pasaules 
svētdarīšanas dienu plaši atzīmē Itālijā, Beļģijā, Kalifornijas, Nebraskas un Ņujorkas pavalstīs, kā arī Keralas apgabalā, Indijā, nu jau 
vairāk kā 10 gadus tā tiek atzīmēta arī Lietuvā un Latvijā. Šādas dienas mērķis ir palīdzēt ticīgajiem dziļāk pārdomāt un atklāt savu 
aicinājumu uz svētumu, izlūgt no Dieva svētuma žēlastību, lai kļūtu par svētuma apustuļiem.
Visu svēto dienai seko Mirušo piemiņas diena, ko katoliskā Baznīca 2. novembrī atzīmē jau kopš 11. gadsimta. Šajā dienā ticīgie, 
apmeklējot Svētās Mises un dodoties uz kapiem, lūdzas par mūžībā aizgājušajām dvēselēm. Lūgšanas par mirušajiem ir vissenākā 
kristīgā tradīcija. Katrā Svētajā Misē Baznīca lūdzas par ikvienu cilvēku, kas atstājis šo pasauli. Pieminot mūžībā aizgājušos, ticīgie 
lūdzas, lai Dievs stiprina viņu ticību Kristum, kas ir augšāmcelšanās, un cerību, ka arī mirušie sasniegs augšāmcelšanos.

Vatikāna Radio; delfi.lv

Oktobris – Rožukroņa mēnesis
Ir oktobris. Mēs rokās turam rožukroni un vēlamies turēties pie Marijas, mūsu Mātes, rokas un atkārtot “Esi sveicināta”. Vēlamies 
klauvēt pie Jēzus mājas durvīm, atkārtojot Viņa vārdu. Dienu no dienas iedziļināmies šajā lūgšanā un notikumos, ko tā mums 
atgādina. Bet kādēļ tieši 10 reizes lūdzamies vienu un to pašu lūgšanu? Desmit kaut kādā ziņā ir universāls skaitlis, jo var lūgties uz 
desmit pirkstiem. Jūdaismā “desmit” ir pilnības skaitlis, pabeigtības zīme, kas vairākkārt sastopama jau Vecajā Derībā. Desmit baušļi, 
desmit Ēģiptes sodības, desmit pravieši pirms plūdiem. Jaunajā Derībā tiek pieminēti desmit spitālīgie, kas tiek izdziedināti, desmit 
talenti, desmit kalpi. [..]
Kā radies nosaukums Rožukronis? Kopš XV gs. Rožukroņa skaidrojums ir tāds: ja roze ir visu ziedu karaliene, tad Rožukroņa lūgšana ir 
uzskatāma par visu lūgšanu karalieni. [..]

Liepājas bīskaps Viktors Stulpins. “Rožukronis – pacietīga lūgšana” (laikraksts “Nāc!”, 2013. g. okt.)
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Informatīvā lappuse
Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze
reģistrācijas numurs 99500000893 
Adrese: Ainažu iela 42, saulkrasti, saulkrastu 
nov., LV2160
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. 
11.45 – Dieva Žēlsirdības kronītis.
Svētdienas skolai pieteikties pie priestera.

Limbažu Sv. Laurencija draudze
Adrese: Ceriņu iela 1, Limbaži, LV4000
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., LV4033
sv. Mise mēneša II un IV svētdienā plkst. 18.00

Aktuāli

Pagājušajā mēnesī Kristības sakramentu saņēma:
Milana patrīcija korole, Džeims Jozefs korols, Vineta Marija plēsuma, ralfs Aleksis Jānis Šaicāns.

Sveicam jaunkristītos!

Svētdienas skolai var pieteikties arī Ādažos 
(kadagā).

Sludinājumi
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

Kontaktinformācija
Atbildīgais par izdevumu: priesteris Ilmārs Kravalis, tālr. 25909060, darbā 29374540,  mājās 67133466
epasts: ilmars.kravalis@mil.lv  vai ilmars.kravalis@gmail.com; 
mājaslapa www.vidzemesjurmalasdraudzes.lv
Makets, korektūra: Margarita Stoka, tālr. 26394583; draudžu lapas epasts: draudzesavize@inbox.lv
Draudzes fotografējis Raimonds Stoks, tālr. 29222183, epasts: raimiss@inbox.lv

Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam:   As sEB banka LV61UNLA0050016839535

25. oktobrī aicinām uz saulkrastu draudzes baznīcas un tās dārza sakopšanas talku. 


Iespējams pie priestera pieteikt 
Sv. Mises par dzīviem un mirušajiem, 
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

1. novembrī, Visu svēto dienā, Sv. Mise tiks svinēta:
Salacgrīvā plkst. 12.00, Limbažos plkst. 15.00, Saulkrastos plkst. 18.00

2. novembrī notiks V.E. arhibīskapa Zbigņeva stankeviča vizitācija ādažu kapelā.
Gatavosimies ādažu kapelas 10 gadu jubilejai! 

Lūgsimies, lai tiktu rasta iespēja nomainīt apkures katlu saulkrastu baznīcas pagrabtelpās; kā 
arī par nojumes izbūvi baznīcas dārzā. Priesteris Ilmārs Kravalis izsaka pateicību visiem, kas 

ziedojuši baznīcas remonta vajadzībām.


