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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
draudzēs, ko jaunie prāvesti vairs nepraktizē, un izteica
Redakcijas sleja
Mani mīļie lielvārdnieki! Ir izskanējuši un skaisti nosvinēti
draudzes lielākie svētki: 40 stundu dievkalpojumi dievnama
titulsvētkos — Sv. Krusta Paaugstināšanas godam. Šogad
mūs pagodināja divi jauniesvētītie priesteri, kuri celebrēja
svētku Mises un piešķīra visiem klātesošajiem primicianta
svētību. Pr. Aivars Līcis vadīja otrās svētku dienas 13.09.
vakara svinīgo dievkalpojumu un euharistisko procesiju,
kurā gājām pa āru
vakara tumsā, degot
visapkārt dievnamam
izliktajām
lielajām
dārza svecēm. Jaunais
priesteris ļoti dievbijīgi
lūdzās svētajā Misē un
bija pārsteigts par
sirsnīgo
draudzes
apsveikumu
beigās.
Pēc dievkalpojuma bija
kopīga agapīte draudzes mājā. Līdzīgi arī 14.09. — pašos
draudzes titulsvētkos, kuri šogad iekrita un tika svinēti
svētdienā, jauniesvētītais priesteris Pēteris Skudra, kurš
kalpo par vikāru pie mūsu dekāna Aizkrauklē, vadīja
svinīgo svētku noslēguma dievkalpojumu un euharistisko
procesiju.
Savu palīdzību biktskrēslā sniedza Ogres
prāvests Konstantīns Bojārs, par ko viņam sirsnīgs paldies.
Draudzes koris kopā ar dažiem ciemiņiem ļoti pacilāti un
skaisti izpildīja sv. Pētera misi latviešu valodā, ko
komponēja slavenais austriešu komponists Joseph Gruber,
un dziedāja vairākus brīnišķīgus polifoniskus dziedājumus
un pateicības himnu latīniski “Te Deum laudamus”, ko
komponējis poļu komponists Juzef Furmanik. Kādreiz šo
himnu tradicionāli dziedāja gandrīz visās Latvijas draudzēs
svētku dienās. Abi jaunie priesteri pirms procesijas deva
savu primicianta svētību savos dievkalpojumos.
Priestera
Pētera
vadītajā Misē varēja
jau
labi
atpazīt
dekāna
Māra
Zviedra
ātro
celebrēšanas stilu,
pie kura draudze bija
pieradusi sešu gadu
garumā.
Nav
brīnums, ka tai nav
viegli tagad pierast
pie tagadējā prāvesta
moderētā celebrēšanas stila. Paldies arī dekānam par svinēto
pirmās 40 stundu dievkalpojumu dienas 12.09. Votivmisi
Jaunavas Marijas Vārda dienā. Bet vakara svinīgo
dievkalpojumu vadīja mūsu tālais ciemiņš Cēsvaines
prāvests Andrejs Kazakevičs, kurš atzina, ka tagad tādi 40
stundu dievkalpojumi ir kļuvuši jau par retumu Latvijas

nožēlu par to. Muzikālais pr. Andrejs kā vienmēr bija ļoti
priecīgs un jūsmoja par skaistiem kora dziedājumiem, kuru
viņam pietrūkst savos draudzes dievkalpojumos. Viņš
uzsvēra, ka koris ir liela draudzes bagātība, kas kuplina
dievkalpojumus un palīdz slavēt Kungu. Sv. Augustīns
dziedāšanu bija uzsvēris kā divkāršu lūgšanu. Tāpēc liels
paldies koristiem par dziesmu lūgšanām svētkos un katrā
svētdienā. Tāpat liels paldies visiem, kuri daudz palīdzēja
sarīkot šos draudzes svētkus ar praktiskiem darbiem. Lai
Dievs visiem aizmaksā.
Intensīvi turpinās draudzes mājas un dievnama remontdarbi,
kuri pieņēmās apmēros, jo esam sākuši arī ēdamistabas un
viesistabas rekonstrukciju draudzes mājā, ko veic prāvesta
brālis Oļģerts Solims. Cerēsim un lūgsim Dievu, lai viņam
pietiktu spēku un gribas pabeigt iesāktos darbus un sakārtot
tik haotiski iekārtos elektrības vadus. Esam nopirkuši
jaunus trīsrindu radiatorus, lai pārtaisītu baznīcas apkures
sistēmu, to papildinot un nomainot vecos radiatorus, kuri
jau ir nokalpojuši savu laiku un nav vairs tik efektīvi.
Turpinās bēniņu attīrīšanas pēdējā fāze, lai varētu pilnībā
atbrīvoties no putu posta un pārsiltināt griestus ar
minerālvati. Diemžēl padoms nāk tieši darba procesa laikā,
tāpēc nācās veikt zināmas modifikācijas un izmaiņas darba
stratēģijā, kas zināmi pagarināja šos darbus. Taču gribās
visu izdarīt kvalitatīvi, lai nav pēc tam jādzird nākamo
prāvestu un citu “gudrinieku” zobgalīgie pārmetumi par
pielaistajām kļūdām. Diemžēl netrūkst arī tādu kritizētāju,
kuri paši nav ne pirksta pielikuši pie šiem darbiem, bet
atļaujas kritizēt, pamācīt un sēt haosu draudzē. Jā, šādi darbi
nav viegli, tie prasu zināmu uzupurēšanos un lielu mīlestību
uz savu dievnamu. Visu, ko mēs darām, to darām Kunga
godam un draudzes labā: lūdzam to arī pareizi novērtēt un
ar pateicību pieņemt. Atcerēsimies mūsu arhibīskapa
pamudinājumu vizitācijas laikā atbalstīt savu draudzes ganu
un palīdzēt viņam dievnama “uzprišināšanas” darbos. Bet
pēc vizitācijas, vairāk aplūkodams baznīcu no visām pusēm,
bīskaps konstatēja, ka te ir ļoti daudz darbu jāveic, lai
sakārtotu šo jauno dievnamu, kas ir vienās plaisās un
noskrandis iekšpusē.
Mīļie draudzes locekļi! Būsim īsti savas draudzes patrioti
un palīdzēsim katrs, cik mēs varam, ar savu roku darbu vai
ziedojumu savest kārtībā to, kas vēl palicis nesakārtots šajā
draudzē. Lielvārdes katoļu draudzei vienmēr bija svarīga
loma Latvijas Baznīcā, tāpēc nepadosimies un saglabāsim
šo lomu arī tagad!!!
Oktobra mēnesī katru dienu pēc sv. Mises skaitīsim
Rožukroni pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta. Praktizējiet
šo lūgšanu ģimenēs šajā mēnesī! Bet 12.10. svinēsim Ražas
svētkus, uz kuriem aicinu savlaicīgi sagatavoties un
izpušķot dievnamu ar lapu vītnēm. Atnesiet savus augļu,
dārzeņu un maizes/cepumu groziņus svētīšanai. Oktobra
vidū sāksies katehēze pieaugušajiem un bērniem.
pr. A.S.
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Draudzē 2. oktobrī pieminēsim
visus SV. SARGEŅĢEĻUS.

Eņģeļa pieskāriens
Ne jau vienmēr eņģeļiem ir spārni balti,
Ne jau vienmēr kā prinči tie skaisti un stalti,
Lielām zilām acīm, bērnu sejām tik skaidrām,
Kā savā iztēlē reizēm mēs gaidām.

Šī piemiņas diena atgādina būtisku
eņģeļu uzdevumu — “savā
brīnišķīgajā
apredzībā
Kungs
Dievs ir sūtījis savus eņģeļus, lai viņi mūs sargātu".
Vecā Derība bieži runā par eņģeļu parādīšanos,
piemēram, vadot patriarhus viņu tālajos ceļojumos vai
sargājot Dieva tautu ceļā uz Apsolīto zemi.
Eņģeļi ir Dieva radītas garīgas būtnes, apveltītas ar
prātu un brīvu gribu, tie godina Dievu, pilda viņa
gribu, kā arī palīdz cilvēkiem. Katram no mums Dievs
ir devis sargeņģeli. Dievs pavēlēja „saviem eņģeļiem,
lai tevi sargātu visos tavos ceļos" (Ps. 90, 11). Viņi ir
izcilākas būtnes par cilvēkiem. Eņģeļus mēs godinām
tāpat kā svētos.
Daļu no eņģeļiem, kas bija apgrēkojušies,
Dievs sodīja ar ciešanām ellē. Grēcīgie eņģeļi kārdina
cilvēkus un cenšas arī tos ievest grēkā. No mums tiek
prasīts atsacīties no ļaunā gara un visiem viņa darbiem.
Kristus mūs brīdina un norāda arī līdzekli pret
ļaunumu, sacīdams: “Esiet nomodā un lūdzieties, lai
neiekristu kārdināšanā” (Mt. 26, 41)
Atcerēsimies, ka arī mums katram ir dots
pārdabiskais sargs un pavadonis dzīves ceļā, lūgsim
par mūsu un mūsu tuvinieku, līdzcilvēku
sargeņģeļiem!
Ilze Sniedziņa
___________________________________________

Eņģeļi dzīvo starp mums vienmēr,
Tikai paši tos nepamanām. Diemžēl!
Ikdienas dzīvē kāds nostājas blakus,
Klusus un mierīgus vārdus sakot.
Kad priecājies, kāds klusi ar tevi smaida,
Kad grūti, par tevi lūgšanas skaita,
Pa ceļa grambām uz rokām nes,
Un pasargā mūs no ļaunās pasaules.
Kad raudi, viņš noslauka katru asariņu,
Bet mēs pat reizēm nepamanām viņu.
Uz Dievu tik saucam „Pasargā mani!
Kur esi Tēvs? Kādēļ nedzirdi mani?”
Uz debesīm savu skatu raidām,
Baltiem spārniem Dieva sargeņģeli gaidām.
Bet eņģelis dzīvo tepat starp mums,
To Tēvs jau pirms gadiem iedevis mums.
Vien eņģeļiem nav to spārnu balto,
Un neizstaro gaismu to spožo un salto.
Gaisma no viņu acīm mirdz,
Bet miesa to neredz. To saredz sirds.
Un mēs savu eņģeli spītīgi projām raidām,
To ar mirdzošiem, sniegbaltiem spārniem gaidām.
Skrienam pa dzīvi, klūpam un raudam,
Un pat nemanām – kāds nes mūs uz rokām.

Es lūdzu
Es lūdzu, Debesu Tēvs,
Dari, lai mūsu sirdīs
Dzimst doma par Tevi, mans Dievs.
Lai dvēsele nav kā iztraucēts putns,
Kas bailēs paceļas spārnos;
Lai ir kā bērns, kad mostas no miega
Ar dievišķu smaidu sejā.
Es ticu — ienaidam starp mums nav varas,
Jo mīlestība klusi sirdī līst.
Es lūdzu, lai skaidrāk redzams,
Kas ir dzīves pamats,
Un kā sāpīgs ievainojums klusi dzīst.
Es ticu – lai cik atvaraina dzelme būtu:
Sargeņģel’s krastā izvedīs, mans Dievs.

Klusiņām blakus vienmēr stāv mums kāds,
Apskauj un samīļo, kad samulsis prāts,
Bet mēs tādu ar spārniem gaidām,
Tēva doto eņģeli projām raidām....
Autors: gaismasdarbinieki
(http://gaismasdarbinieki.blogspot.com/)

Emīlija Delvere (1990. gadā)
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No 24. septembra
līdz 2. novembrim
pirmo reizi Latvijā
notiks ekumeniska
akcija "40 dienas
dzīvībai", kuras
moto Latvijā ir
„Vienoti lūgšanā
par dzīvību!”.
Akcijā
var
piedalīties ikviens, kas vēlas, lai sabiedrībā
nostiprinās cilvēka dzīvības vērtība no tās ieņemšanas
brīža līdz dabīgai nāvei. Akciju Latvijā organizē
kustība „Par Dzīvību!” sadarbībā ar „Luterāņi
dzīvībai” un atbalsta Romas katoļu Baznīcas Rīgas
arhibīskaps-metropolīts Z. Stankevičs.
Akcijas misija ir vienot kristiešus lūgšanā,
gavēnī un miermīlīgās aktivitātēs, kas rosina grēku
nožēlu un pievērš cilvēkus dzīvības kultūrai, valstī
pārtraucot abortus un jebkuras citas cilvēka dzīvību
apdraudošas darbības. Cilvēki individuāli vai
draudzēs, ģimenēs katru dienu vienosies kopīgā
lūgšanā par visā pasaulē vienotu tēmu, kā arī gavēs
šai nodomā.
Katrai akcijas dienai ir sagatavots vienojošs Svēto
Rakstu lasījums, nelielas pārdomas un lūgšana. Šie
materiāli latviešu valodā ik dienas tiks publicēti
kustības „Par dzīvību!” mājas lapā www.prolife.lv
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pagātnes domās esot,
Sirds sažņaudzas, ka tā var notikt,
Ka dziļi iegrimt var tā taka,
Pa kuru gribēju tik ļoti
Rokrokā iet ar Tevi, mans Dievs.
Dažs, laimi meklēdams, sāk pagurt,
Cits spītīgi vēl iet un iet,
Līdz ticība zūd, kā sniega pārsla,
Kam karsta dvaša uzpūsta.
Kas tad man paliek? - Mans Dievs.
Pa kuru taku pakaļ dzīties
Vēl laimes mirkļiem, un tos vēl slāpt,
Jeb varbūt lepni atsacīties?
Bet dzīves dziesma teic - ir atbalss,
Un dzīves skurbinošais skūpsts
Tik nevairāms sirdī smeldz.
Un ticu - kā pēc katras nakts,
Lai cik tās tumsā sapņu nakts:
Aust rīts ar spožām cerībām un ilgām
Un rit zem kājām dzīves ceļš
Pie Tevis, Mans Dievs, ak, Svētais Gars.
Iededz liesmu manā sirdī,

Debesīs uzņemtai Karalienei Aglonā

Lai mirdz kā degoša svece uz Tava Altāra.

Plaši ir atvērti svētvietas vārti,

Emīlija Delvere

Visi pie Aglonas Māmiņas steidz.

Svētā Mise
Pie biktskrēsla ejam ar atzīšanos,
Pie biktskrēsla ejam ar
nožēlošanu,
No biktskrēsla projām - ar
gandarīšanu.
Pie Dievmātes altāra - ar labestību
Pie Dievmātes altāra – ar lēnprātību
Pie Dievmātes altāra – ar pazemību.
Pie Jēzus Sirds altāra - ar ticības garu,
Pie Jēzus Sirds altāra - ar cerības staru,
Pie Jēzus Sirds altāra - ar mīlestību to daru,
Lai Viņa apžēlošanos izlūgties varu.
Uz Augšu sirdis, kad Dievnamā zvana
Tā maizes un vīna pārvēršana
No Svētā Gara tai brīdī lūdz dvesmu
Ar vārdiem- Mans Dievs, Tavs bērns es Te esmu
Jo Upuris šis ir Svēts, Svēts, Svēts.
Pie Dievgalda ejiet, Svēts Cienasts būs
Valērija Kalve
Un Dieva Žēlastība pavadīs mūs.

Skan Marijas godam svētākie vārdi,
Atvērtās sirdis Jaunavu teic:
Māmiņa mūsu, mēs ejam pie Tevis,
Kaut tālu no zemes ir debesis.
Žēlsirdībā mūs pievelk pie sevis,
Par Māti tevi tavs Dēls mums ir devis.
Dievnama torņos skanēt sāk zvani,
Zilajās debesīs virmot sāk gaiss.
Skar dievišķā svētība tevi un mani,
No Dievmātes debesīs uzņemtās.

Valērija Kalve
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Oktobra mēnesī:
Rudens otrais mēnesis oktobris katoļticīgajiem ir sevišķs
lūgšanu mēnesis, kurā ticīgie pulcējas draudžu dievnamos,
pie krustiem sādžās un ciematos Latvijā, un ģimenes lokā
savās mājās uz kopīgu Rožukroņa lūgšanu, kas ir Kristus
dzīves un atpestīšanas noslēpumu apceres lūgšana un tāpēc
ir pilnībā kristoloģiska lūgšana. Tā ir sadalīta četrās daļās,
apcerot katrā daļā Kristus dažādu dzīves un darbības
posmu piecus atpestīšanas notikumus, kurus sauc par
noslēpumiem. Savukārt katrs noslēpums apcer īsu
evaņģēlija fragmentu un ietver lūgšanu ciklu: Tēvs mūsu...
(1x), Esi sveicināta, Marija... (10x), Gods lai ir Tēvam...
(1x). Noslēpuma beigās tiek pievienoti uzsaukumi:
"Marija, bez grēka ieņemtā! Lūdz par mums, kas
steidzamies pie tevis" un Fatimas Dievmātes novēlējums
ganiņiem pievienot arī lūgumu Jēzum: "Ak, mans Jēzu,
piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un
aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām
visvairāk
ir
vajadzīga
Tava
žēlsirdība."
Rožukroni iesāk ar ticības apliecinājuma īso variantu "Es
ticu", kam seko Tēvs mūsu (1x), Esi sveicināta, Marija
(3x) un Gods lai ir Tēvam (1x). Tad tiek izvēlēta viena
rožukroņa daļa: pirmdienās un sestdienās - Pirmā daļa:
Priecīgie noslēpumi; otrdienās un piektdienās - Trešā
daļa : Sāpīgie noslēpumi; trešdienās un svētdienās Ceturtā daļa: Godības noslēpumi; un ceturtdienās - Otrā
daļa: Gaismas noslēpumi. Pēc Rožukroņa attiecīgās daļas
var pievienot Jaunavas Marijas Litāniju (uzsaukumu jeb
invokāciju lūgšanu Dievmātei) vai arī Antifonu "Esi
sveicināta, Karaliene" ("Salve, Regina"). Tā ir ļoti svētīga
kristiešu lūgšana, kas veselas 200 reizes* atkārto erceņģeļa
Gabriēla (svinēta 29.09.) sveiciena vārdus Jaunavai
Marijai, kas kļuva par mūsu atpestīšanas noslēpuma reālo
sākumu - Dieva Dēla Iemiesošanos, ko šajā lūgšanā ticīgie
nemitīgi atjauno kā piemiņu jeb memoriāli, tādā veidā
mūsdienās atjaunojot un turpinot Kristus veikto pestīšanas
darbu pasaulē. To var upurēt gan par dzīvajiem, gan par
mirušajiem, gan jebkādās dzīves vajadzībās. Aicinu
praktizēt šo tradicionālo lūgšanu katrā ģimenē mājās
vakarā pirms gulētiešanas vai citā konkrētā laikā, iesaistot
it sevišķi ģimeņu tēvus un bērnus.
*P.S. Vēsturiski Rožukronis bija izveidojies jau
viduslaikos kā tautas dievbijības forma, kas tika praktizēta
paralēli Stundu Liturģijas trijām dienas stundām, kuras
mūki un mūķenes skaitīja klosteros kā trešo, sesto un
devīto stundu. Katra stunda iesākās ar Tēvs mūsu, Esi
sveicināta, Marija un Gods lai ir Tēvam un ietvēra piecus
psalmus. Līdz ar to tautas vēlme piedalīties šajās stundās
radīja paralēlu lūgšanas formu no tautai pieejamām un no
galvas zināmām lūgšanām. Vēlāk mūki pilnveidoja šo
lūgšanu formu un to izplatīja tautā, sevišķi dominikāņi un
franciskāņi. Pāvests Jānis Pāvils II 2003. gadā pievienoja
Rožukroņa ceturto daļu, iekļaujot līdz šim izlaistā Kristus
publiskās dzīves un darbības posma noslēpumu apceri Gaismas noslēpumus. Tradicionāli 150 Esi sveicināta,
Marija arī aizvietoja tautas dievbijībā 150 Psalmus no
psaltērija, kuru senatnē klosteros centās noskaitīt pat
diennakts laikā, piemēram, benediktīnieši.

Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē oktobrī
Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:30 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.

Umanību!!!
Ar 1.10. pārejam uz ziemas laiku!
Darbdienās:
Pirmdienās: sv.Mise pl. 8:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās:
sv. Mise pl. 18:00.
1.10. — Sv. Terēzītes no Bērna Jēzus svētki
2.10. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 17:30 — Rožukronis,
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.
3.10. — Mēneša pirmā piektdiena:
pl. 17:30 — Rožukronis,
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 18:00.
5.10. — Mēneša pirmā svētdiena: pēc Mises Jēzus
Sirds dievkalpojums un Euharistiskā procesija.

RAŽAS SVĒTKI un sv. Meinarda piemiņa
12. 10. tiks svinēti Ražas svētki, kuros tiekam
aicināti pateikties Radītājam par šīgada ražu dārzos,
laukos, tīrumos, mežos, ūdeņos, bet neaizmirsīsim arī
pateikties par garīgajām veltēm mūsu ikdienā.
Lūgums atnest līdzi sagatavotus augļu, dārzeņu
groziņus, vai arī maizi, cepumus, medu, zivis, gaļas
un labības produktus, kas tiks pasvētīti
dievkalpojuma laikā un vēlāk
mājās sadalīti ģimenes
locekļu un draugu pulkā
kopīgajā maltītē.
Pēc dievkalpojuma paredzēta
agape sadraudzības
maltīte!!!
Esiet visi mīļi aicināti
piedalīties!!!
19.10. — Misiju svētdienā ziedojumi Misijām.
22.10. — Sv. Jāņa Pāvila II piemiņas diena.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sirsnīga pateicība:

„Mūsu draudze” redakcija:

Andrim Grizānam par cītīgu zāles pļaušanu visā
dievnama teritorijā!!!
Visiem, kuri palīdzēja un palīdz draudzes
remontdarbos!!!

Galvenais redaktors – pr. Andris Solims
(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv)
Atbildīgais redaktors:
Ilze Sniedziņa
(e-pasts: ilze.sniega@inbox.lv)
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