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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
granulu un stiklavates izkraušanas darbos, kuros arī
Redakcijas sleja
Salve! Vai jūs
atpazīstat šo
tēlu??
Pareizi, tas ir jūsu
prāvests
pēc
baznīcas bēniņu
tīrīšanas darbiem.
Ko
viņš
tur
darīja? Spīdzināja
nabaga tantukus,
kuras arī bija
līdzīgā
izskatā:
baltas no galvas
līdz kājām un pat vairāk— ar pilnām plaušām un kuņģi
no vecām un galīgi vairs nederīgām putām, no kurām
palika tikai pulveris. Lūk, no tādiem “siltināšanas”
materiāliem mēs attīram bēniņus baznīcā, lai varētu
uzklāt speciālo tvaika plēvi, kas nelaistu ziemā siltumu
caur griestu dēļiem, uz kuras liksim biezu kārtu
stiklavates, kuru mums nosponsorēja Māris&Co 80
kubu daudzumā. Tiesa, tie ir atgriezumu veidā, kas
radīs zināmas grūtības to salikt, bet paldies par šo
ziedojumu. Tas ietaupīs mūsu lielos izdevumus
remontdarbos. Diemžēl darāmā vēl ir ļoti daudz, bet
vajadzīgas stipras vīru rokas, lai noņemtu veco dēļu
segumu trešajiem melniem griestiem. Apbrīnoju dažu
draudzes sieviešu izturību un uzupurēšanos, kuras nāk
regulāri palīgā, cik nu katra spēj. Bet apbrīnoju arī

vīriešu un jauniešu inertumu un vienaldzību pret šiem
darbiem, jo tas ir smags darbs sievietēm. Pateicos,
protams, tiem puišiem un vīriem, kuri piedalījās

lielākā daļa bija sievietes. Laikam vīrieši tagad visur ir
liels deficīts! Draudzes mājas virtuves rekonstrukcija
jau iet uz krāsošanas darbu fāzi, bet 2. stāva procesijas
istaba arī pamazām iegūst savu jauno skatu, lai gan vēl
ir daudz darāmā. Tādi nu ir tie mūsu iesāktie
remontdarbi, kuri iet ļoti lēni, bet tomēr kustās uz
priekšu. Lielas bažas rada dievnama jumts, kas lielā
lietus laikā tek vairākās vietās. Tas nav iepriecinoši....
Tāpēc gaidu lielāku atsaucību no draudzes locekļiem,
jo šos darbus es jau nedaru priekš sevis, bet jūsu labā,
lai ziemā nebūtu jāsalst, lai arī savestu kārtībā to, kas
vēl nav paspēts iepriekšējo prāvestu laikā.

Tuvojas draudzes lielākie svētki— 14. septembris:
Svētā Krusta paaugstināšanas svētki, kas ir 40 stundu
dievkalpojumi triju dienu garumā no 12.—14.09.
Aicinu visus aktīvi piedalīties šajos svētkos, kuros pie
mums ciemosies divi jauniesvētītie priesteri un dos
savu primiciantu svētību pēc dievkalpojumiem, kurus
viņi svinēs mūsu baznīcā. Sagatavosimies šiem
lielajiem svētkiem un jauno priesteru apsveikumiem.
Ar 1.09. sākas jaunais mācību gads, tāpēc pamudiniet
visus skolniekus un studentus pieiet pie grēksūdzes, lai
uzsāktu studijas ar Dieva svētību, kas tiks dota viņiem
7.09. pēc sv. Mises pl. 11:00. Nāciet pie Kristus,
dārgie jaunieši, mīliet Jēzu un praktizējiet svētos
sakramentus regulāri, tad Dieva svētība nāks pār jums
un pār mūsu tautu. Lai Kungs mums visiem palīdz
izpildīt Viņa svēto gribu un neslinkot savas dvēseles
pestīšanas darbā. Paldies visiem, kuri ir ziedojuši mūsu
draudzes apkurei un citiem remontdarbiem. Lai Dievs
visiem atmaksā ar saviem labumiem. Pr. Andris
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Septembra mēnesī svinamie draudzes svētki:

Jaunajā Derībā eņģelis Gabriēls pasludina Jāņa
Kristītāja un Jēzus dzimšanu, bet erceņģelis Miķelis ir
attēlots kā Debesu armijas vadonis un sātana uzvarētājs
lielajā cīņā laiku beigās.
Ja tiek pieminēts Sv.Miķelis, tad tiek pieminēts arī
viņa pretinieks Lucifers. Miķelis ir cīnītājs gars un, kas
piekrīt viņam, tam jācīnās kopā ar viņu. Tā cīņa, kas
iesākta debesīs, turpinās virs zemes un tā ir jāturpina
ikvienam kristietim. „Jo mūsu cīņa nav pret miesu un
asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas
pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem
debesīs” (Ef.6,12).
Pravieša Daniela grāmatā lasām par Ercenģeļa
Miķeļa darbību virs zemes. „Tad man palīgā nāca
Miķelis,
viens
no
augstākajiem
debesu
virsaišiem” (Dan.10,13). Miķelis minēts arī rakstos par
pasaules galu: „Tanī laikā pacelsies Miķelis, lielākais
eņģeļu virsaitis, kas aizstāvēs savas tautas dēlus. Būs
lielas apspiešanas, kādas vēl līdz šim nebūs bijušas,
kamēr vien tautas ir pastāvējušas, līdz pēdējam laikam.
Bet tava tauta, visa, kas grāmatā ir atzīmēta, tanī laikā
tiks izpestītā” (Dan 12,1).
Jāpiemin, ka īpašs uzdevums svētajam Erceņģelim
Miķelim par cilvēka dvēseli ir pēdējā cīņā - nāves
brīdī. Tas ir - stādīt dvēseli pēc nodzīvotās dzīves
Dieva troņa priekšā. Priesteriem dodoties pie
mirstošiem, piedaloties pēdējā cilvēka cīņā, ir ļoti
svarīga un nepieciešama Sv. Miķeļa aizbildniecība. Ja
laimēta ir dvēseles pēdējā cīņa, tad viss ir iegūts. Bet
šinī cīņā arī ļaunais gars izlieto visus spēkus, lai dvēseli
iebaidītu un iegūtu sev. Tādēļ, lūgsim svētā Ercenģeļa
Miķeļa aizstāvniecību par dvēseli pēdējā cīņā.
Savukārt Erceņģeļa
Rafaēla
vārds
nozīmē - «Dievs
dziedina». Rafaēls
ir atbildīgs par
zemes un cilvēku
dziedināšanu. Viņa
pavadone ir Marija,
Kristus Māte, kura
pazīstama arī kā
Valdniece.
Att. Tobiass ar 3 erceņģeļiem - Eņģeļu
Rafaēls
apdāvināts
ar
Mihaēlu (pa kreisi), Rafaēlu (kopā
vīrišķo dziednieciskas
ar Tobiasu) un Gabriēlu.
enerģijas
radošo
darbību, un Marija — sievišķās enerģijas rūpes,
līdzcietība, taisnības un žēlsirdības. Sv. Rafaēla un
Vissv. Marijas atbalsts nepieciešams ārstiem,
medmāsām un mātēm. Rafaēls atbild cilvēkiem par
vērīgumu, intuīciju, koncentrēšanos, uzmanību un
taisnīgumu.
Ja cilvēki apkārt jums ir „akli” un neredz garīgo
patiesību, lūdziet Erceņģeli Rafaēlu atvērt viņiem acis,
lai viņi varētu ieraudzīt augstākās zināšanas un patieso
Dieva varenumu.

8. septembrī svinama Vissvētākās
Jaunavas Marijas Dzimšanas
diena.
Slavēsim Kungu, godinot Viņa
Svēto Māti! Atcerēsimies, ka mums
ticīgajiem
nepieciešams
sekot
Marijas ticības piemēram un stingri
turēties uz patiesības, skaistuma un
mīlestības ceļa. Marija ir kā spožā
vaduguns, kas parāda mums pareizo
ceļu, palīdz dzīvot ar paļāvību un prieku, un tiekties
pēc aizvien lielāka kristīgā
brieduma.
14. septembrī atzīmējam Sv.
Krusta Paaugstināšanas svētkus.
335. gadā desmitajā gadadienā pēc
Svētā krusta atrašanas Jeruzalēmes
bīskaps pirmo reizi parādīja Svētā
Krusta relikviju klātesošajiem pagodināšanai. Šajā
laikā Baznīcas tēvi noteica, ka 14. septembris ir Svētā
Krusta Pagodināšanas diena.
Krusta Pagodināšanas svētkiem ir arī dziļi biblisks
pamats. Levītu grāmatā ir aprakstīts, kā Kungs runā ar
Mozu, sakot: "“Septītā mēneša desmitā diena būs
Salīdzināšanas
diena,
Jom
Kipūr
svētki.
Piecpadsmitajā šī paša mēneša dienā būs Nometņu
svētki, septiņas dienas ilgi, Kunga godam." (sal. Lev
23, 27.34) Salomons izvēlējās šos svētkus, lai svinētu
Tempļa iesvētīšanu. (1 Ķēn 8, 2.25). Jāpiemin, ka
Nometņu svētku dienā Jēzus uzstājoties sauca: "Kam
slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!" (Jņ 7, 37)
Kristus atdeva sevi par Upuri uz krusta pasaules
pestīšanai. Krusts kristiešiem ir cerības zīme
nonākšanai apsolītajā Valstībā, tādēļ ikviens kristietis
to nēsā sev ikdienā līdz un tur augstā godā..
Paradīzē koks Ādamam nesa nāves augli, savukārt
Krusta koks mums dāvā dzīvības augli - Kristu, kurā
mums ir pestīšana, dzīvība un augšāmcelšanās.
Šajā dienā ir draudzes 40 stundu atlaidas, iegūstot
daļēju vai pilnīgu laicīgā soda atlaišanu Dieva priekšā
par grēkiem, kuru vaina ir jau izdzēsta. Baznīcā svinam
Stundu liturģijas Vesperes un Kompletoriju
tabernākula priekšā. Vainas tiek izdzēstas Dieva
žēlsirdības dēļ ar piedošanas dāvanu, kas tiek dota caur
Baznīcas kalpošanu. Lai iegūtu pilnas atlaidas, ir
jāievēro nosacījumi – sakramentālā grēksūdze,
Komūnija un lūgšana pāvesta nodomā ar dvēseli, kas ir
pilnīgi brīva no pieķeršanās jebkādam grēkam.
29. septembrī svinami svēto erceņģeļu Miķeļa,
Gabriēla un Rafaēla svētki, kuros tiek godināti visi
eņģeļi, kas ir Dieva vēstneši, atklāj Kunga gribu,
izpilda Viņa pavēles, dzied un slavē Viņa godību un
kam ir uzticēta gan atsevišķu cilvēku, ģimeņu, draudžu
un diecēžu, gan visas Baznīcas aizsardzība.
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NĀC
Tas krusts, ko Pestītājs ir nesis,
Svēts vienīgais uz pasaules,
Uz kura pienaglots Viņš miris,
Ir godam celts uz altāra
Svētā Euharistijā.

Pārdomas pēc Kapu
svētkiem
Svētki, kuros pieminam un
aizlūdzam
par
saviem
aizgājējiem ir pagājuši, droši
vien dzirdētas gan labas gan
visai dzēlīgas atskaņas par
priestera A.Solima aizrautīgo,
dedzīgo un enerģisko sprediķi...
Manuprāt, šie kapusvētki paliks atmiņā
ikvienam, kurš tajos piedalījās, ne tikai noliekot
ziedus un paklačojoties radu pulciņā, kā to parasti
tauta dara, vai čīkstos, ka tik ilgi nevar kājās
nostāvēt, bet ieklausoties kas priesterim sakāms.
Uzskatu, ka šis vārdu plūdums nevarēja atstāt
vienaldzīgu nevienu no klātesošajiem. Jā, skarbi
un varbūt pat dažam labam pat likās dzēlīgi
priestera vārdi, bet tāda jau ir patiesība– skarba un
ne visiem tīkama. Nevaram visu laiku dzīvot rozā
mākoņos un izliekoties, ka viss ir kārtībā un tas
viss, kas notiek baznīcā mani neskar un varam
iztikt bez tās. Jā, varbūt neskar, līdz kādam
brīdim... Bet tas brīdis katram mēdz būt citāds, lai
saprastu un izprastu kādēļ notiek tieši tā un ne
savādāk.
Mēs visi zinām, ka tā diena, kad mūs aizsauks
Aizsaulē, katram pienāks, bet kad tieši tā būs, tas
ir visneprognozējamākais kas var būt, un tādēļ ir
jābūt gataviem, jāsāk iet ceļš, kas ved uz gaismu
un neslīgst mūžīgajā tumsā, kurā tik daudziem ir
ļoti ērti, pat pārāk ērti, jo ir tikai Es, Man...
Priesteris ļoti skaidri atzīmēja, ka vismaz dažas
stundas nedēļā mēs savai dvēseles glābšanai
varētu atrast! Vai tad mēs sevi nemaz nemīlam, ka
liedzam mums pieejamo līdzekli, lai savu, ne jau
priestera, dvēseli darītu tīrāku un laimīgāku?
Jācenšas to īstenot, katram protams ir savi iemesli,
arī es ne vienmēr tieku uz Sv. misi, bet lai arī kur
es atrastos, mana sirds vienmēr ir ar Kungu, jo
citādi nemaz nevar būt, jo ir jābūt gatavai...
Saskarsme ar tuvinieku nāvi katram dvēselē ko
izmaina, liek paskatīties dziļāk sevī, lūgties un
mīlēt Kungu vēl stiprāk!
Kapusvētki mums arvien atgādina par lūgšanu
nepieciešamību un svarīgumu, ko ikdienā bieži
vien, diemžēl, piemirstam.
Paldies prieterim Andrim, kurš ļoti skaisti un
izteiksmīgi mēģināja atvērt daudzu ausis un tik arī
līdz sirdīm, ceru, ka tas ir izdevies!
Paldies arī Jums draudzes aktīvās “meitenes”
un koristes, ka palīdzat un kalpojat no sirds!
Lai pr. Andrim veiksmīga un svētīga kalpošana
Lielvārdes draudzē arī turpmāk! Atbalstīsim,
lūgsimies, lai izdodas!
Ar dziļu cieņu, Ilze Sniedziņa

Nāc un atklāj savu sirdi:
Vēl ir žēlastības laiks
Pie Krusta Sistā Dieva Dēla
Svētā Euharistijā.
Lūdz, lai žēlsirdības straume
Dvēseli Tev nomazgā,
Kamēr žēlastības laiks,
Kamēr Euharistija,
Nāc tuvāk vēl pie altāra.
Baznīcas Māte
Neatstāj, lūdzu mūs tumsā un neziņā,
Rādi to ceļu, uz ceļiem lai eju
Pie avota tā, kur dziedina,
Pie Tava Dēla Sāpīgo krusta ceļu,
Ved, lūdzu, mūs visus pie altāra tā,
Kur upuris svēts ir tērpts noslēpumā.
Liec dvēselei iedegties ticībā, liec mīlestībā,
Lai nonākam Dieva žēlsirdībā,
Baznīcas Māte, māci mūs savā pazemībā.
Debesīs uzņemtās Māras zemes Karalienes un 35
tūkstoši Māras zemes bērnu 14.
un 15.augustā Aglonas svētvietu
ar savu karaspēku Māras Zemīti
pacilāja līdz pat Debess
augstumiem. Slava un Gods
Debesu
valdniecei,
mūsu
Baznīcas Mātei!
8.
septembrī
svinēsim
Vissvētākās
Dievmāmiņas
dzimšanas dienu. Lūgsim Viņas
žēlastības sev un saviem bērniem, kuriem 1.
septembrī sāksies pirmā skolas diena, kāpjot
zinību kalnā. Lūgsimies par tiem pašiem
mazākajiem, kuri šajā zinību kalnā spers pirmos
nedrošos solīšus. Iemācīsim savus bērnus dienu
iesākt ar Krusta zīmi un mazu rīta lūgšanu, lai tā
viņus pavada katru dienu mācībās un uzvedībā.
Sargāsim mazās dvēselītes no kritieniem.
Novēlēsim savus bērnus Dievmāmiņas rokās,
iemācot bērnam kādu lūgšanu, lai tā viņus pavada
visu mūžu. Mīlēsim paši sevi un savus bērnus, lai
tie izaugtu par krietniem Dieva bērniem. Tikai
bērnībā iemācītais mūs pavada visā dzīvē.
Novēlēsim savus bērnus Dieva Žēlsirdībai, lai
Dieva Svētība viņus pavada visā dzīvē. Kungs
uzklausi mūsu lūgšanas!
Valērija Kalve
3
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Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

Aust rīts ar spožām cerībām un ilgām
Un rit zem kājām dzīves ceļš
Pie Tevis Mans Dievs, ak Svētais Gars.
Iededz liesmu manā sirdī,
Lai mirdz kā degoša svece uz Tava Altāra.
~ ~ ~
Tas nekas, ja skarbi vēji pūš.
Galvenais, lai dvēselē siltums līst.
Tas nekas, ka mati sirmot sāk.
Galvenais, lai acīs mirdz prieks.
~ ~ ~
Nenokar galvu, kad melna diena šķiet,
Tavs Sargeņģel’s tev vienmēr blaku iet!

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv.Mise pl. 8:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās:
sv. Mise pl. 19:00.
4.09. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Svētā Stunda.
pl. 19:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem.
5.09. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 19:00.

Emīlija Delvere
Taizé Baltijas reģionālā tikšanās Rīgā
No šī gada 26. līdz 28. septembrim Rīgā notiks
uzticības svētceļojuma uz zemes posms - Tezē
Baltijas reģionālā tikšanās „Kļūstot par zemes
sāli".
16 līdz 35 gadus veci jaunieši no Baltijas un
Skandināvijas valstīm, Ukrainas, Baltkrievijas,
Krievijas, Polijas, Vācijas un citām valstīm kopā
ar Tezē brāļiem ir aicināti piedalīties Tezē
lūgšanās, semināros un darbnīcās, kā arī piedzīvot
Rīgas, Jelgavas un Ogres ģimeņu un draudžu
viesmīlību. Tikšanās pasākumi notiks Sv. Pētera
baznīcā un citos dievnamos, draudzēs Rīgā,
Jelgavā un Ogrē. Iepazīties ar tikšanās
programmu var ŠEIT. (http://taizeriga2014.lv/
programma/) Aicinām jauniešus no Latvijas
pievienoties šim uzticības svētceļojuma uz zemes
posmam. Visi tikšanās dalībnieki ir aicināti līdz 1.
septembrim reģistrēties dalībai ŠEIT. (https://
register.taize.fr/meeting.xhtml?cid=1) Dalības
ziedojums ir 15 Eur.

7. septembrī: sv. Mise un svētība skolniekiem un
studentiem. Euharistiskā procesija.
8. septembrī: Dievmātes Dzimšanas svētki
pl. 19:00 – sv. Mise.
40 stundu dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Svētā Krusta paaugstināšanas baznīcā
1. diena - 12. septembrī: Vissvētākās Jaunavas
Marijas Vārda diena
pl. 11:00 – sv. Mise Votiva (celebrēs dekāns pr.
Māris Zviedris)
Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija
līdz vakara misei! pl. 19:00 – sv. Mise (celebrēs pr.
Andrejs Kazakevičs).
2. diena - 13. septembrī:
pl. 11:00 – sv. Mise Votiva
Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija
līdz vakara misei!
pl. 19:00 – sv. Mise un Euharistiskā procesija
Celebrēs jauniesvētītais pr. Aivars Līcis un visiem
piešķirs savu svētību!!!

Apsveicam draudzes aktīvistus:
Mīļi sveicam draudzes
“vāveri” (belku) Genovefu
Ranku Šūpļa dienā 22.09.
Lai Sv. Gars papildina viņas
enerģijas krājumus un Aglonas
Dievmāte stiprina veselību, ka
viņa spētu ar prieku turpināt
savu ikdienas kalpojumu mūsu
draudzē, kura sirsnīgi pateicas
par līdzšinējo upurpilno kalpošanu!

3. diena - 14. septembrī: Svētā Krusta
paaugstināšanas svētki – dievnama titulsvētki
pl. 10:00: Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija
pl. 11:00 – Svinīgā sv. Mise un Euharistiskā
procesija
Celebrēs jauniesvētītais pr. Pēteris Skudra un
visiem piešķirs savu svētību!!!
29. septembrī: Svēto Erceņģeļu Mihaēla, Gabriēla
un Rafaēla svētki
pl. 19:00 – sv. Mise
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