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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Mani dārgie lielvārdnieki! Iespējams, ka daudzi no
jums ar sajūsmu sagaidīja pirmo sniegu, taču es to
sagaidīju es trīsām sirdī un pateicību Dievam par
samērā silto rudeni, kad varējām turpināt mūsu
dievnama griestu siltināšanas darbus. Diemžēl tie ir
ļoti ievilkušies, tā kā piepildījās mūsu viscītīgākās
strādnieces Veras pareģojumi un gaudas, ka ―uznāks
sniegi, bet mēs vēl tos darbus nepabeigsim‖... Toreiz
vasarā tas skanēja pesimistiski, jo cerējām, ka darbi
tiks paveikti savlaicīgi, bet nu realitāte izrādījās
drūmāka par optimismu, jo draudzes lielākā vairākuma
vienaldzības un kūtruma dēļ ikdienas brigāde no
trijiem pāri septiņdesmitgadīgiem tantukiem nespēja
paveikt vairāk no šī lielā apjoma darbiem. Beigās mēs
jau pārgājām uz otro maiņu arī vēl pēc Mises vakaros,
strādājot dažreiz līdz pat 1:30 naktī...
Vislielākās grūtības bija bēniņu attīrīšana no putām,
kuras ļoti rūpīgi tika izsūktas ar putekļu sūcējiem no
visām iespējamām griestu šķirbām, kuras tika
aiztaisītas ar silikonu. Liela cerība un akcents tika likts
uz specifiskas un dārgas plēves pareizu uzlikšanu pēc
vajadzīgās tehnoloģijas. Šuvju salīmēšana prasīja lielu
darba laiku, kur pagāja vairākas nedēļas. Pie tam
neparedzēti darbi vispirms noklāt pretkondensāta plēvi
zem jumta sijām paņēma arī lielu laiku, jo tomēr 450
m2 nav mazs darba laukums. Liels paldies mūsu
“Herkulesam” Robertam Krickim, kurš palīdzēja
noklāt lielāku jumta daļu ar šo plēvi. Protams, paldies
arī dažiem citiem vīriešiem, kuri pāris reizes bija
nākuši talkā, prieks bija par katru palīgu ar stiprām
vīru rokām. Paldies Donātam un Jānim par procesijas
(jeb “koka”) istabas ierīkošanu draudzes mājās bēniņos.
Taču vislielākā pateicība ir mūsu mīļajiem
tantukiem, kuri ar lielu uzupurēšanos nāca un turpina
nākt un darīt to, ko katra spēj savos gados, kaut vai
paturēt prožektoru rokās, kas arī nav mazsvarīgs
darbiņš, ko bieži darīja, piemēram, Leonora Graube.
No manas triecienbrigādes gribētos sevišķi pateikties
Veronikai Grumuldei, jaunajai draudzes trešajai
“vāverei” Mašai☺, kura visus šos mēnešus nav
izlaidusi nevienu darbadienu, ložņājot pa bēniņiem kā
jauna meitene un pēdējai aizejot no darba. Viņas
pāriniece Lilija Dambe bieži palīdzēja uzturēt
optimisma garu un radīt priecīgu darba atmosfēru, kad
nereti likās, ka tiem darbiem nebūs gala. Protams,
priestera pedantiska attieksme pret remontdarbiem
laikam arī ir zināms apgrūtinājums darbu ātrākai

veikšanai, bet tik tiešām gribās visu izdarīt pēc labākās
sirdsapziņas Dieva godam un draudzes labā, lai
vēlākās paaudzes nešausminātos par Solima
pielaistajām kļūdām šajos darbos, kur nav kāda
pieredzējušā būvdarbu vadītāja atstāto norādījumu vai
instrukciju. Visu nākas priesterim pašam izplānot un
vadīt, strādājot kopā ikdienā fiziski ar visām sāpošām
rokām un nedzīstošo brūci kājā... Skumīgi, ka netrūkst
jau tagad vairāku mūsu darbu kritiķu un zākātāju, pat
dezertieru uz citām draudzēm, lai tikai ―nevajadzētu
klausīties šito‖ un ―spēlēties smilšu kastē‖... Bet prieks
ir par tiem daudziem labajiem gariņiem, kuri mūs
atbalsta ar savām lūgšanām un ziedojumiem: lai Dievs
jums atmaksā, jo tādā veidā jūs arī pildāt 5. Baznīcas
bausli. Gribu atgādināt, ka viss izdarītais paliks šajā
draudzē un tiek darīts jūsu draudzes labā. Tāpēc,
lūdzu, novērtējiet vismaz to, ko jūsu prāvests spēj
izdarīt priekš jums, mīļā draudze. Priesteri bieži
mainās, bet draudze paliek. Un ir prieks par tiem
uzticīgajiem draudzes patriotiem, kuri nekļūst par
gājputniem, pagaidot citās draudzēs, kamēr viņu
draudzē visi remonti beigsies un priesteri beidzot
pārcels uz citurieni, lai varētu ar lepnumu atgriezties
un spēlēt atkal pirmo vijoli draudzē. Tas nav normāli
un ir nekristīgi, ja meklējam tikai negatīvo, bet
neredzam to pozitīvo, kas notiek savā draudzē. Un tas
dara lielas sirdssāpes draudzes ganam, kurš cenšas
iekustināt un iemācīt draudzi rūpēties par savu
dievnamu un to saglābt no sabrukšanas, ko reāli
apdraud neskaitāmās plaisas tā sienās un pamatos. Bet
pamatu stiprināšana būtu nākamais milzīgais darbu
vilnis, kam būs vajadzīgi ļoti lieli līdzekļi un vēl
lielāka labā griba tos darbus uzdrošināties veikt. Jo līdz
šim mēs praktiski visus darbus esam veikuši tikai ar
draudzes ziedojumiem un saviem spēkiem. Ja to veiktu
algotie strādnieki vai firmas, mēs to nespētu pavilkt.
Ir sācies Adventa laiks un jaunais Baznīcas
liturģiskais gads, ar ko gribu mīļi sveikt visus draudzes
locekļus, sevišķi slimos un vientuļos cilvēciņus.
Gatavosimies skaistajiem Kristus Dzimšanas svētkiem
gan garīgi, gan savlaicīgi padarot visus sagatavošanās
darbus, lai šie svētki mums visiem nestu patiesu mieru
un saderību draudzē. Atvērsim savas sirdis un ļausim
tajās piedzimt Bērniņam Jēzum kā miera, mīlestības un
samierināšanās Dievam. Mīlēsim savu draudzi un
būsim tās īstie patrioti! Lai Emanuēls mūs visus svētī
un samīļo! Svētīgu Adventa laiku!
Jūsu “lācītis” pr. Andris Solims
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Svētība un iepriecinājums

Ražas svētki – svētki čakliem saimniekiem, pļavām,
laukiem, dārziem
Darbi agri pavasarī sākas,
Turpinās līdz Miķeļdienai Zeme atpūtā tad iet.
Ticīgie ļaudis uz baznīcu steidzas
Ar dāvanām, veltēm Dievam teikt ―paldies‖.
Zinām mēs visi, Baznīca mūsu nekopta sen,
Nav tur gleznu griestos, sienās, logos,
Krāsojums blāvs un vecs,
“Putas” birst uz altāra,
Siltums aiziet mākoņos.
Svētkos pošam mājas mēs ikviens,
Arī baznīcai pienākas tāds gods Ražas svētkos kailās sienas izpušķot
Rosina pats prāvests Andris.
Posta baznīca tad tapa
Ar zariem, vītnēm, ziediem, augļiem, lapām Skats bij’ labs un sienas nešķita tik drūmas.
Mīļie tantuki lapas zeltainās nes daudz,
Atkal labestīgā, sīkstā Vera pin vītnes..
Paiet diena vesela vēsā telpā,
Kamēr sanāk metri divdesmit,
Tad pie darba ķeras pr. Andris Zina viņš, kur katru vītni likt.
Tā līdz vēlai stundai,
Kamēr visi darbi veikti.
Ak, ļaudis, Jūs kādēļ šo darbu nenovērtējat?
Jā, tas prieks un skaistums īslaicīgs,
Vai tādēļ atteikties no tā?
Arī ēdiens, ko baudām mēs, prasa darba daudz,
Bet no galda pazūd ātri.
Vai tādēļ atteikties no tā?
Klausām prāvestu savu,
Cienām, mīlam, godājam viņu,
Esam līdzās lūgšanās, darbā, atpūtas brīžos!
Sajutām visi, ka svešas balsis sabraukušas
Mūsu korīti kuplināt: vai tas ir kas slikts?
Skan pateicības himna
“Tevi, Dievs, mēs slavējam.”
Tā ir dižena un patētiska,
Ka baidos es ko bilst.
Baznīcēni kļuva klusi, klusi,
Dievbijīgi klausījās,
Pēc tam tikpat klusi izklīda,
Aizmirstot par ―Agapi‖.
Tādēļ lūdzam, Kungs, palīdzi savai draudzei satuvināties,
pasargā šajā dienā mūs no ikviena grēka,
Būsim Tev līdzās priekos un bēdās,
Tu mūsu gans un garīgais tēvs.
Paldies par brīnišķīgo dziedājumu svētajā Misē un skaisti
izpušķoto Baznīcu!
Ludmila Apsīte

Prieks, ka mūsu dievnams aktīvi dzīvo gan svētkos, gan
ikdienā, ievērojot kristietībā atzīmējamus notikumus.
Sevišķi
saviļņojošs bija
Ražas svētkiem
veltītais
dievkalpojums.
Jau pie ieejas
ziedošie puduri.
Arī iekšpusē –
ziedi,
vītnes...
Paldies
darītājiem!
Ļoti iepriecināja kora skaistie daudzbalsīgie
dziedājumi, atverot sirdis uz pateicību Radītājam. Zīmīgs
un iedvesmojošs ir šo svētku rituāls – auglības svētīšana.
Mums, draudzes piederīgajiem, aicinājums aktīvāk
iesaistīties baznīcas labiekārtošanas darbos, kā to aizsācis
priesteris Andris, lai dvēseliskāk varētu vienoties lūgšanā.
Galvenais
sekmēsim
garīgumu,
atsaucību,
cilvēkmīlestību! Ar Dievpalīgu!
Vilhelmīne Eisaka
Nesen izlasīju kādu rakstu, ar kuru vēlos padalīties, kas
cieši sasaucas ar Dvēseļu dienu un mūsu ikdienas dzīvi.
(Ilze Sniedziņa)
NEPATEIKTS VĀRDS
"Iet diena no dienas, līdz beidzot tu atceries, ka pie
senā nostāsta palicis viens nepateikts vārds. Saka, kas
lemts, tam notikt, un tagad ir jāslīkst neziņā, vai darīts
pareizi un pateikts viss, vai nepateikts vārds ir palicis.
Mainās gadalaiki, nāk rudens, kokiem lapas rauj, un aiznes
tās no ierastās vietas, tāpat nāk jaunas iepazīšanās, kas
līdzi nesot, liek aizmirst vecos un mīļos vārdus, siltos un
patīkamos glāstus, un tikai kaut kur, starp divām pasaulēm
tu atceries, ka pie senā nostāsta ir palicis viens nepateikts
vārds. Tikai viens vārds, kuru pasakot nebūtu tagad šis
garais labirints jāstaigā, kur uz katrām krustcelēm tevi
sagaida neziņa un viens vienīgs nepateikts vārds."
Elīna Adricka
Cilvēki bieži vien nenovērtē attiecības, nedz tās, kas
vieno viņus ar vecākiem, nedz draugiem, nedz laulātajiem,
nedz bērniem un visbeidzot vienkāršiem garāmgājējiem.
Viņi veido tās kā ziepju operu, dramatizē, liekuļo, un tad,
kad tas vairs nav izturams, viņi maina statusu - šķiras, bet
bieži paliek, kas nepateikts, reizēm tikai viens vārds,
piemēram, piedod, atvaino, vai mīlu! Mēs vēl joprojām
nemākam runāt!
Bet iedomājaties, ja nu tā reize, kad šķīrāties, bija
pēdējā, kad redzējāties? Notiek kas neparedzēts un letāls?
Liekot puķes uz zemes, raudot un skandinot: "Es tik daudz
tev nepateicu, man nebija taisnība, piedod! Kā es gribētu
visu pagriezt atpakaļ!" Nekas nebūs līdzēts, par vēlu, un
lai tā nenotiktu, runājat. Atzīstat kļūdas, pieņemiet gan
pateicības vārdus un glaimus, gan patiesības vārdus, kas
var būt pretrunā ar jūsu izdomāto patiesību! Mācaties
priecāties par sīkām lietiņām, jo no sīkiem darbiem
veidojas liels un patiess gandarījums!
Man prieks par visiem tiem, kas dzīvo, nevis eksistē!
www.kristusdraudze.lelb.lv/
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Advents – Cerību Gaisma
Raud dvēselīte noskumusi,
Pēc Gaismas dvēselīte alkst,
Gara, gara tumšā nakts Bez gaismas dvēselītei salts.

Adventa laiks
Ilgi gaidītais un klusais Adventa laiks šogad sākas jau 30.
novembrī. Šis laiks ikvienam saistās ar īpašu svētku
noskaņu, sveču liesmiņām, dekorācijām un Ziemassvētku
dziesmām.
Ar Adventu kristiešiem sākas Kristus piedzimšanas svētku
gaidīšana, bet pārējiem (diemžēl lielākajai sabiedrības daļai)
lielā skriešana vai pat maratons pa lielveikaliem...
Kāda ir Adventa būtība? Adventa nosaukums cēlies no
latīņu vārda “adventus” - atnākšana. Plašākā nozīmē
Advents ir gaidas, cerība, atbrīvošanās. Ikkatrs cilvēks izjūt
kārdinājumu meklēt dzīves jēgu un piepildījumu laicīgajās
lietās, tādējādi cenšoties izveidot sev ideālu pasauli.
Protams, ka gaidas un ilgas ir mūsu dzīves neatņemama
daļa. Cilvēks savā būtībā ir vājš radījums, kas tiecas kļūt
pilnīgs. Katrs gaida to, kā viņam trūkst.
Adventa laikā visiem kristiešiem ir vienas, kopējas ilgas Kristus atnākšana. Adventa simbolizē došanos no tumsas uz
gaismu. Tā ir atnākšana. Ikviens zinām, cik priecīga un
līksma ir mūsu sirds, kad sagaidām ciemos sen neredzētu
draugu, radinieku!
Adventā šis prieks ir daudz lielāks un apjomīgāks, jo mēs
gaidām Kristus Piedzimšanu, kas ikvienam kristietim ir
būtiski.
Lai izdodas sajust un izdzīvot šo prieku un līksmi!!!
Ilze Sniedziņa

Tumšas āres, tumši logi,
Sedz zvaigznes tumšie mākoņkalni,
Bet cerība, kas sirdī mīt,
Teic - Dieva gaisma nedzisīs.
Drīz paies gaidīšanas laiks,
Nāks Gaišais viesis - Advents,
Cerībgaismas sveci degs,
Pēc Dieva Brīnumgaismu sniegs.
Mūsu Tēvs, kas debesīs,
Mūžīgo jau sveci iededzis,
Un katram vienam dvēselē
Cerībai to ielicis.

~ ~ * ~*~ ~ * ~*~ ~ * ~*~ ~ * ~*~ ~
Ar Adventa cerības gaismu novēlu visiem
Lielvārdes draudzes locekļiem sagaidīt Kristus
Dzimšanas dienas svētku Brīnuma Gaismu!
Valērija Kalve
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Redakcijas un draudzes vārdā mīļi sveicam
Valēriju Kalvi 86. Dzimšanas dienā 28.11.
Novēlam stipru veselību un arvien radošu garu!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Četras baltas sveces…
Adventes pirmā svētdiena,
Rīts krēslā deldē melnu nakti,
Kā baltas sveces liesma daktī
Ir Pirmā Advente - kluss sākums,
Kad jaušams Ziemas Svētku nākums...
Adventes otrā svētdiena,
Kūst Adventes vainagā svecīšu pāris,
Un Brīnuma tuvums ir pasauli skāris:
Drīz Ziemsvētki aizskanēs, balti un klusi,
Caur Dvēselēm, Laiku - Mūžības pusi...
Adventes trešā svētdiena,
Trīs sveču liesmām vainags svētīts,
Gads Adventē tiek svērts un vētīts...
Drīz Ziemas Svētku sudrabzvanos
Jau četras sveces skujās tvanos...
Adventes ceturtā svētdiena,
Mirdz četrās svecēs siltas, gaišas liesmas,
Un Ziemas Svētku zvani, klusas dziesmas,
Caur balto Adventi skan, Laika taktī,
Un Dvēselītēm, Klusā, Svētā Naktī...
http://www.draugam.lv/Ziemassvetku

Ir tāda vieta...
Ir tāda vieta uz zemes šīs,
Kur tevi debesīs Dievs uznesīs.
Tur, kur nav steigas un pulkstenis gaida,
Tur, kur tev Kristus nāk pretim un smaida.
Nav nemaz apkārt pa pasauli jāiet,
Ticības robežu vajag vien pāriet Sirdī tā vieta un Dievs gaida tur,
Nemeklē vietu šo citur kaut kur.
Atklājums jāmeklē tieši caur sevi,
Tāpēc jau Dievs mums ir sirdi devis.
Tāpēc jau tiem, kam tā jūtīga krūtīs,
Dzīvības straumes caur tiem vienmēr plūdīs.
Ir tāda vieta un pasaule ar'
Vienīgā, kur Dievu sajust var...
Pasaulē šajā tev neliksies velti
Dzīves grūtumi smagie celti.
Atzīts un pieņemts tu tajā būsi,
Gandarījumu dzīvei gūsi.
Nemeklē godu uz zemes šīs,
Steidzies sev sirdi atdarīt,
Atklāj pats savu pasauli brīvo,
Tur kur var kopā ar Dievu dzīvot...
M. Timma
/www.draugiem.lv/kristigadzeja/
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Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē
Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:30 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās:
sv. Mise pl. 18:00.
Sestdienās: svētdienas vigīlijas sv. Mise pl. 18:00.
8. decembrī — Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas
svētkos:
18:00 — svētku sv. Mise un Veltīšanās akts
Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij.
Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2014. gadā
24. decembrī - Kristus Dzimšanas svētku vigīlijā:
19:30 – Bērnu ansambļa Kristus Dzimšanas dziesmu
izpildījums.
20:00 – Vigīlijas svētā Mise ar bērnu procesiju uz
Betlēmes stallīti.
25. decembrī - Kristus Dzimšanas svētkos:
0:00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā svētā Mise.
2:00 – Svētku salūts; draudžu rīkotais Ziemassvētku
„oblāts” un agape draudzes mājas telpās, uz kuru tiek
aicināti visi. Iespējams Ziemassvētku vecīša
apciemojums ar dāvanām.
5:00 – Kopīgi meditēta un dziedāta Rožukroņa I
daļa pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta („Ganiņu
rožukronis” – sagatavot lūgšanu „groziņus”!)
7:00 - Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta
slavas dziesmas). Noslēguma svētība.
11:00 – Dienas svētā Mise.
26. decembrī – Otrajos Kristus Dzimšanas svētkos
– svētā Mise:
11:00 – Jumpravas Romas katoļu draudzē.
14:00 – Ķeipenes Romas katoļu draudzē.
16:00 – Madlienas pansionātā.
28. decembrī – Svētās Ģimenes svētkos:
11:00 – Lielvārdē: sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri
atjaunos Laulības solījumus un saņems svētību. Pēc
Mises dāmu vokālā ansambļa “Pusnakts stundā”
Ziemassvētku koncerts (diriģente Baiba Klepere,
koncertmeistars Antonijs Klepers). Visiem bez maksas!
31. decembrī – Vecgada dienā:
17:00 – Lielvārdē: Pateicības sv. Mise un Himna
„Tevi, Dievs, mēs slavējam”.
Pusnaktī dievnamā būs Jaunā gada iezvanīšana un
sagaidīšana kopā ar tiem, kuri gribēs. Rožukronis.
1. janvārī – Jaungada dienā un Vissvētākās
Jaunavas Marijas Dieva Mātes svētkos:
11:00 – Lielvārdē: Svinīgā svētā Mise.
6.01. — Triju Ķēniņu svētkos: 18:00 - sv. Mise.

Sirsnīga pateicība Oļģertam Solimam (pr. Andra
brālim) par kapitālo remontu draudzes mājā! (4 istabas)

Sirsnīga pateicība visiem draudzes aktīvistiem:
“vāverēm” Ģeņai, Ņinai un Verai, ērģelniecēm,
koristiem, ministrantiem, avīzes redaktorei Ilzei
un visiem palīgiem par upurpilno kalpošanu
iepriekšējā Baznīcas gadā un
visus mīļi sveicu Jaunajā
Baznīcas liturģiskajā gadā!
No sirds pateicamies
“Remtes” vadībai un vīriem,
kuri
nomainīja
baznīcā
radiatorus!
Mīļa
pateicība
“Preco” direktoram Valdim
Pabērzam par jauno un milzīgo granulu tvertni!
„Mūsu draudze” redakcija:
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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