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Izdevums ir par
ziedojumiem
Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija

Apkārtraksts
Miera dāvanas rituālais izteiksmes veids Svētajā Misē
1. “Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums
dodu”1 – tie ir vārdi, ar kuriem Jēzus, pirms nekā
stāties pretī ciešanām, apsola saviem Pēdējo
Vakariņu telpā sapulcējušies mācekļiem miera
dāvanu, lai ielietu viņos prieka pilno pārliecību
par savu pastāvīgo klātbūtni. Pēc savas augšāmcelšanās Kungs izpilda savu solījumu, nostājoties
viņu vidū vietā, kur viņi atradās, baidīdamies no
jūdiem, un sakot: “Miers jums”2. Atpirkšanas, ko
Kristus atnesa pasaulē ar savu nāvi un augšāmcelšanos, auglis – miers ir dāvana, ko Augšāmcēlušais joprojām šodien turpina sniegt savai Baznīcai, kura ir pulcējusies uz Euharistijas svinēšanu, lai liecinātu par to ikdienas dzīvē.
2. Romas liturģiskajā tradīcijā vieta miera
sveicienam ir ierādīta pirms Komūnijas un tam
ir sava specifiska teoloģiska nozīme. Atšķirībā no citu liturģisko saimju pieņemtās prakses,
kas balstās uz Mateja evaņģēlija fragmentu (sal.
Mt 5, 23), šī sveiciena pamatojums Romas tradīcijā atrodams Lieldienu noslēpuma euharistiskajā
kontemplācijā, proti, tas ir kā uz altāra klātesošā
augšāmcēlušā Kristus “Lieldienu skūpsts”3. Riti,
kas sagatavo Komūnijai, veido savstarpēji labi sasaistītu vienu veselumu, kur katram elementam
ir sava nozīme un kur katrs no tiem bagātina rituālu virknes globālo jēgu, kur viss ir virzīts uz
sakramentālo līdzdalību svinētajā noslēpumā.
Jņ 14, 27.
Sal. Jņ 20, 19-23.
Sal. Missale Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini
restitutum summorum pontificum cura recognitum, Editio typica,
1962, Ritus servandus, X, 3.
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Tātad, miera sveicienam ir ierādīta vieta starp
Pater noster lūgšanu – pēc kuras lūdzam Kungam
atbrīvot mūs no ikviena ļaunuma un kura sagatavo miera žestam – un maizes laušanu, kuras
laikā lūdzam, lai Dieva Jērs dāvā mums savu mieru. Ar šo žestu, kura mērķis ir “apliecināt mieru,
vienotību un žēlsirdību”4, Baznīca “izlūdz mieru
un vienotību sev pašai un visai cilvēku saimei,
un ticīgie, pirms nekā pieņemt Vissvētāko Sakramentu”, tas ir, Kunga Jēzus Kristus Miesu, “pauž
ekleziālo vienotību un savstarpējo mīlestību”5.
3. Pēcsinodālajā apustuliskajā pamudinā
jumā Sacramentum caritatis pāvests Benedikts XVI uzticēja šai kongregācijai uzdevumu
aplūkot jautājumu par miera sveicienu6, lai
saglabātu Euharistijas svinību sakrālo nozīmi
un noslēpuma izjūtu sakramentālās Komūnijas laikā: “Euharistija pēc savas dabas ir miera sakraments. ... Citāts no latviešu izdevuma”7.
4
Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kon
gregācija, Instr., Redemptionis sacramentum, 2004. gada 25.
marts, n. 71: AAS 96 (2004) 571.
5
Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii
Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum,
Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum, editio typica tertia, diei
20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, reimpressio emendata 2008,
Romas Misāles vispārējās normas, n. 82. Sal. Benedikts XVI,
Pēcsinodālais ap. pamud. Sacramentum caritatis, 2007. gada
22. februāris, n. 49: AAS 99 (2007) 143.
6
Sal. Benedikts XVI, Ap. pamud. Sacramentum caritatis,
2007. gada 22. februāris, n. 49, piezīme n. 150: AAS 99
(2007) 143.
7
Benedikts XVI, Ap. pamud. Sacramentum caritatis, n. 49:
AAS 99 (2007) 143.

(Turpinājums nākamajā numurā)

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2014. Nr. 9 (10)

Saulkrastu draudzē
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31. augustā, kā jau ierasts augusta pēdējā svētdienā, Saulkrastu kapsētā notika kapusvētki. Arī svētdienas Svētā Mise
tika svinēta kapos. Dievkalpojuma noslēgumā priesteris Ilmārs deva īpašu svētību, jauno mācību gadu uzsākot, – gan
jauniešiem, gan arī skolotājiem, audzinātājiem un pasniedzējiem.
Fotografējis Raimonds Stoks

Vēl:

Sestdien, 6. septembrī, Svētās Mises laikā Kristības sakramentu saņēma Marija Vineta, un tūlīt
arī pirmoreiz mūsu baznīcā bijām liecinieki uzsaukšanai, par kādu bijām tikai lasījuši grāmatās vai redzējuši filmās – pirms drīzumā paredzētās Laulības sakramenta saņemšanas tika pirmo reizi uzsaukti Marija
Vineta un Gints.
Dievmāmiņas dzimšanas dienā, pirmdien, 8. septembrī, plkst. 18.00 arī mūsu draudzes baznīcā tika
svinēta Svētā Mise. Un tā bija darbdienas vakaram kupli apmeklēta. Sirdis piepildīja prieks – mēs mīlam
Dieva Māmiņu un dāvinām Viņai dzimšanas dienā savas ilgas satikties ar Viņas Dēlu.
Pie mums viesojās arī bijušais saulkrastietis, tagad priesteris nu jau 27 gadus, Subates, Aknīstes, Eglaines un Gārsenes draudzes prāvests, Subates “Miera Nama” kapelāns Andrejs Skadiņš. Nākamos divus rītus
viņš kopā ar mūsu priesteri Ilmāru koncelebrēja Svēto Misi un tās noslēgumā deva īpašu šai liturģiskā gada
nedēļai paredzētu svētību.

Jau trešo gadu pēc kārtas Suntažos pulcējās kristīgi vīri, lai kopā slavētu Dievu, lūgtos, dalītos pieredzē un stiprinātos ticībā. Šī gada tēma bija evaņģelizācija un lekcijas lasīja misionārs no ASV – Dons
Tērbits. Rekolekcijas notika jūlija beigās. Tajās piedalījās 100 vīru no visas Latvijas – Rīgas, Jelgavas,
Talsiem, Madonas, Daugavpils, kā arī no citām Lavijas pilsētām. No Limbažu sv. Laurencija draudzes šogad piedalījās divi pārstāvji. Rekolekcijas organizēja Rīgas Kristus Karaļa draudzes Svētā Jāzepa lūgšanu
grupa sadarbībā ar kopienu Effata un Starptautisko Svētā Jāzepa vīru kalpošanu. Sestdienas Svēto misi
celebrēja Liepājas diacēzes bīskaps Viktors Stulpins. Rekolekciju laikā tika prezentētas arī latviešu valodā
nesen izdotās kristīgās grāmatas “Mežonīgā sirds” “Ceļazīmes” un cita literatūra.
Šajās dienās Dievs atvēra vīru sirdis un viņi atļāvās būt tādi, kādi tie patiesībā ir. Un tieši tad, kad
vīri bija gatavi atklāti dalīties un atzīt, ka viņi patiesībā ir lieli grēcinieki, ka daudzas lietas nesanāk un
neizdodas, tieši tad Dievs īpašā veidā pieskārās un dziedināja. Kad vīri sanāk kopā un atklāti dalās, tad
var redzēt, ka arī citiem ir līdzīgi pārbaudījumi, kārdinājumi un grūtības.
Vīri dalījās peredzē, kā viņu katoļu draudzēs Rīgā, Jelgavā, Talsos, Daugavpilī, Madonā un citās vietās
Latvijā tika izveidotas kristīgu vīru lūgšanu grupas. Šo lūgšanu grupu galvenais mērķis ir veidot vīru
padziļinātas attiecības ar Dievu, labāk iepazīt Dievu un uzlabot savstarpējās attiecības. Lūgšanu grupas
pulcējas dažādās Latvijas pilsētās dažādos laikos – citviet reizi nedēļā, citur nedaudz retāk. Arī grupu
pulcēšanās un norises kārtība ir atšķirīga, taču pamatā visur galvenokārt notiek Dieva Vārda lasīšana,
lūgšana, Dieva slavēšana un dalīšanās pieredzē. Šo lūgšanu grupu nestos augļus vislabāk raksturo sievas – mūsu vīri pēc šo grupu apmeklēšanas kļūst labāki! Šobrīd jautājums par šādas vīru lūgšanas grupas
izveidi ir ticis apspriests arī pie mums Limbažos.
Vairāk informācijas www.jazepaviri.lv
Sagatavoja Jānis Menke Limbažos
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Interesanti zināt

No 24. septembra līdz 2. novembrim Latvijā pirmo reizi norisināsies ekumeniska akcija “40 dienas dzīvībai”, kurā aicināts
piedalīties ikviens, kas jūt aicinājumu lūgties par cilvēka dzīvības vērtības nostiprināšanos sabiedrībā no ieņemšanas brīža līdz
dabīgai nāvei. Akcija notiks vienlaicīgi visā pasaulē. Akcijas trīs galvenie pamatelementi: lūgšana un gavēnis; miermīlīga klātbūtne;
sabiedrības informēšana. Latvijā to organizē kustība “Par Dzīvību!” sadarbībā ar “Luterāņi dzīvībai” un atbalsta Romas katoļu Baznīcas
Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, un tās moto Latvijā ir “Vienoti lūgšanā par dzīvību!”.
14. septembrī svinam Svētā Krusta pagodināšanas svētkus.
“Šodien ir diena, kurā pagodinām Svēto krustu – krustu, kurš ir pelnījis mūsu mīlestību, krustu, kurā mīlestības dēļ tika pacelts visas
pasaules Pestītājs. Mūsu Kungs ir teicis: “Kad Es būšu pacelts no zemes, Es visus pievilkšu pie sevis.” Ar to Viņš vēlas pateikt, ka grib
pievilkt pie sevis mūsu pasaulīgo sirdi, kuru pārņēmusi mīlestība pret laicīgām lietām; Viņš grib pievērst sev tās slāpes, kuras mums ir
pret zemes baudām un priekiem. Mūsu skaisto un lepno dvēseli, kuru kavē patika pašai pret sevi, Viņš vēlētos visu pievilkt pie sevis –
jā, lai tādējādi Viņš tiktu paaugstināts mūsos un lai augtu mūsos un mūsu sirdī.
Jo vairāk es tagad atdodu Viņam to, kas ir mans, jo vairāk Viņš man dāvās to, kas ir Viņa.”
/ Johans Taulers /
15. septembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Sāpju Mātes diena. Lūgsim sev žēlastību panest visas mūsu sāpes un
rūpestus tā kā Viņa – vienmēr paliekot vienoti ar Viņas Dēlu Jēzu Kristu.
29. septembris – svēto erceņģeļu Miķeļa, Gabriēla un Rafaēla svētki.
2. oktobris – sv. sargeņģeļu piemiņas diena.
Svēto erceņģeļu svētki mums atklāj eņģeļu kalpojuma būtību – slavēt Dievu un dziedāt Viņa
godam. Tomēr sargeņģeļu piemiņas diena atgādina vēl kādu būtisku eņģeļu uzdevumu – “savā
brīnišķīgajā apredzībā Kungs Dievs ir sūtījis savus eņģeļus, lai viņi mūs sargātu” (Sv. Mises
ievadlūgšana). Vecā Derība bieži runā par eņģeļu parādīšanos, piemēram, vadot patriarhus viņu
tālajos ceļojumos vai sargājot Dieva tautu ceļā uz Apsolīto zemi. 90. psalms mūs aicina pateikties par to, ka Dievs ir devis savam eņģelim pavēli mūs sargāt visos ceļos, lai mēs nesavainotu
kāju uz akmens. Arī Jēzus runā par eņģeļu klātbūtni, kas mums ir dāvāta.
www.katolis.lv

Svētais Erceņģeli Miķeli, lūdzam Tevi, piemini mūs visus un aizbildini par mums visās mūsu
vajadzībās pie Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara.
Atsūti, Kungs, savu Eņģeli no debesīm mūsu Tēvijas apsargāšanai un glabāšanai no ienaidniekiem
un sniedz palīdzīgu roku tiem, kas Tevi lūdz un kuri cer uz Tevi. (No litānijas Sv. erceņģelim Miķelim)

Tobiass ar 3 ercenģeļiem – Mihaēlu
(pa kreisi), Rafaēlu (kopā ar Tobiasu)
un Gabriēlu.
Frančesko Botičini (Francesco
Botticini,1466-1497) darbs.

Miķeļi (29. septembris)
Trīs dienas bija 40 stundu atlaidas, 40 lūgšanu stundas, kad tiek piedoti grēki. Tās tika nobeigtas ar vesperēm un procesiju.
Suitu novada lielākie svētki, kurus svin Alsungā, jo Alsungas baznīca ir veltīta svētajam Miķelim.
Agrākos laikos pie Raibuļu vējdzirnavām tuvākajā svētdienā (vējenēm) rīkoja gadatirgu.
Miķeļu gadatirgū notika kaušanās, kurai jau iepriekš gatavojās. Gadatirgus bez kaušanās nebija nekāds gadatirgus.
Miķeļos visai labībai jau bija jābūt zem jumta.
Laiks no Miķeļiem līdz Mārtiņiem bija riju kulšanas darbs, kas bija ļoti smags, it sevišķi muižas laikos.
www. suitunovads.lv
1. oktobris – jaunavas un Baznīcas doktores “Baskājaino karmelītu” ordeņa māsas sv. Terēzes no Bērna Jēzus un no Svētā Vaiga
jeb Mazās Terēzes (02.01.1873.–30.09.1897.) piemiņas diena. Mazā Terēze ir viena no aizkustinošākajām un maigākajām svētajām.
Tikai deviņus gadus, no 15 līdz 24 gadu vecumam, šī trauslā meitene pavadīja pie karmelītēm. Pēc garas, sāpju pilnas un klusā
pacietībā panestas slimības Dievs viņu pieņēma pie sevis mūžībā. Svētā ir “izcietusi dzīvi, kādu dzīvo pazemīgie un bērnišķīgie”. Ir
jābūt tā, ka “mazās dvēseles varētu izdarīt visu, ko es daru”. Tas ir viņas visskaistākais novēlējums. Mazajā Lizjē kapsētā uz viņas kapa
krusta lasāms uzraksts: “Visu savu dzīvi Debesīs es gribu veltīt, lai darītu labu zemes virsū.”
1925. gada 17. maijā pāvests Pijs XI izsludināja Terēzi no Bērna Jēzus par svēto. Pāvests viņu nosauca par lielāko mūslaiku svēto. Viņas
vēsts katram ir “mazais ceļš”. Evaņģēlija ceļš ir nākt pie Dieva tukšām rokām pilnīgā paļāvībā uz Viņa žēlsirdību un nevis uzskaitot
savus panākumus.

Oktobris – Rožukroņa mēnesis

“Rožukronis – balsīga un pārdomu lūgsna, kas koncentrēta liturģiskā gadā ved lūdzēju caur Jaunavu Mariju pie Jēzus Kristus resp.
visas žēlsirdības avota un sagādā milzānu svētību.”
(Katoļu rokasgrāmata)
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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, 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).

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.



Ir iespēja izpalīdzēt ar transportu cilvēkiem,

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

Aktuāli

Sveicam Gintu un Vinetu, kopīgo


dzīves ceļu uzsākot.
Saulkrastu draudze.

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

Ja Jūsu saimniecību vai piemājas dārzu Dievs ir svētījis ar bagātu ražu, aicinām ziedot no tās
Rīgas Garīgā semināra vajadzībām līdz oktobra sākumam. Tuvāka informācija pie priestera.
Aicinām bērnus uz Svētdienas skolu. Lūdzam atsaukties arī svētdienas skolas skolotāju.
Pieteikties pie priestera.
Aicinām lūgties, lai līdz rudenim tiktu rasta iespēja nomainīt apkures katlu Saulkrastu baznīcas
pagrabtelpās; kā arī par nojumes izbūvi baznīcas dārzā.
Pagājušajā mēnesī Kristības sakramentu pieņēma:
Rita Beikmane
Emīlija (Klāra) Šteina
Adrians Brenčs
Madara (Beāte) Stapcāne

Sveicam jaunkristītos!

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

