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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Kristus ir piedzimis!
Mani vismīļie Lielvārdes draudzes locekļi, dārgie
lielvārdnieki un visi labas gribas cilvēki! Ar patiesu un
atvērtu sirdi Jūs sveicu šajos gaišajos un priecīgajos
Dieva Dēla Dzimšanas svētkos, kurus eņģeļi vēstī
pasaulei jau 2014. reizi ar gaviļpilnām balsīm: “Gods
Dievam augstumos un miers virs zemes cilvēkiem, kurus
Dievs mīl!” Bet Dievs mūs visus mīl, sevišķi
visnabadzīgākos, vientuļos, vecos, bāreņus, grūtdieņus,
slimos. Arī es pievienoju savas lūgšanas par viņiem un
sūtu viņiem vissirsnīgākos svētku sveicienus, vēlot Jums
visiem stipru veselību, izturību slimībās, ciešanās,
grūtībās un smagajos pārbaudījumos. Lai miera un
mīlestības Dieva Bērns piedzimst ikviena Jūsu sirds
“betlēmītē” šajā svētajā naktī, dāvājot patiesu savstarpējo
izlīgšanu un piedošanu. Lai vecais gads aiznes projām
visas mūsu nesaskaņas, ķildas, šķelšanos un
aizvainojumus! Ielaidīsim sirdī un vispirms prātā labu
gribu būt atvērtiem un pieņemt viens otru tādu, kādi mēs
patiesi esam ikdienā, bez maskām. Ja spēsim palūgties
pat par saviem ienaidniekiem, tad jau mēs spersim pirmo
soli uz izlīgšanu ar tiem. Darīsim to šajos mīlestības un
miera svētkos, lai mūsu dvēseles piepildītu Svētā Gara
prieks un labestība!
Dārgie draugi! Ar lielu prieku un gandarījumu pasludinu,
ka nu beidzot milzīgie pirmie remontdarbi pie dievnama
griestu pārsiltināšanas ir pabeigti, vismaz lielajos
mērogos. Par to no sirds pateicos visiem, kuri ir aktīvi un
kaut vai arī paretam nākuši un strādājuši šajos 7 mēnešos,
kas bija ļoti intensīva un smaga darba laiks. Lai Dievs
dāsni aizmaksā ikvienam, kas strādāja, ziedoja, lūdzās un
atbalstīja
mūs
šajos
darbos.
Ceram, ka Jums
tagad būs silti un
mājīgi
lūgties
ziemas
aukstajās
dienās. Esam visi
noguruši pēc šiem
intensīvajiem
darbiem, tāpēc labi
atpūtīsimies līdz
vasarai, kad ar
Dieva un Jūsu
palīgu paturpināsim
atjaunot
mūsu
dievnamu, ja Dievs
gribēs...
Vēlreiz visiem
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Dzimšanas
un
Parādīšanās svētkus
un
laimīgu,
Dieva Bērna svētītu
Jauno
2015.
gadu!!!
Jūsu draudzes gans un kalps: pr. Andris Solims
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24.12. — 20:00: Vigīlijas sv. Mise.
25.12. — 0:00: Pusnakts jeb Ganiņu Mise, svētku
salūts, draudzes oblāts un agape.
5:00: “Ganiņu rožukronis”, 7:00: Laudes.
11:00: Dienas Mise.

Kristus Dzimšanas svētku vigīlijas vakariņas ģimenē
Kristus Dzimšanas svētku vigīlijas vakarā (24. XII)
ģimenes lokā mēs dalāmies ar oblātēm, kas aicina
mūs savstarpēji viens otram piedot nodarītās
pārestības un censties būt labiem kā maize.
Šīs
vakariņas ir pieticīga maltīte, ko nedrīkst pārvērst par
svētku mielastu. Tāpēc tajās netiek lietoti gaļas
produkti un alkoholiskie dzērieni. Uz galda, kas ir
pārklāts ar baltu galdautu, tiek novietotas sveces,
krusts, Evaņģēlija grāmata un šķīvis ar oblātēm, zem
kura var palikt nedaudz siena, kas simbolizē Bērna
Jēzus guldīšanu silītē uz siena.
Kad visi ir
sapulcējušies ap svētku galdu, ģimenes tēvs vai māte
ievada svētbrīdi ar krusta zīmi, aizdedzina sveces un
saka:
Kristus gaisma. Visi atbild: Pateicība Dievam.
Tiek iedegtas svecītes eglītē un apgaismota
“betlēmīte”. Seko Kristus dzimšanas Evaņģēlija
fragmenta lasījums (Lk 2, 1-20), pēc kura visi
noskaita Ticības apliecinājumu “Es ticu”. Pēc tam:
Lūgumi. Dievs, mūsu Tēvs, šajā svinīgajā stundā
mēs Tevi slavējam un pateicamies par šo nakti, kurā
Tu sūtīji mums savu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu
un Pestītāju. — Dāvā mūsu ģimenei mīlestības,
saticības un miera dāvanu, mēs Tevi lūdzam:
V. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs.

Apveltī arī mūsu kaimiņus, draugus un
paziņas ar mieru šajā naktī, mēs Tevi lūdzam:
V. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs.

Visus vientuļos, slimos, atstātos, nabagus un
izsalkušos visā pasaulē mierini un stiprini ar
Prieka vēsti šajā svētajā naktī, mēs Tevi
lūdzam: V. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs.

Dāvā mūsu mirušajiem tuviniekiem un
paziņām (var pieminēt mirušo vārdus) mūžīgo
laimi un Tavas godības gaismu, mēs Tevi
lūdzam: V. Uzklausi mūs, Kungs un Dievs.
Tēvs mūsu... Lūgšana:
Kungs Jēzu Kristu, kurš šajā Betlēmes naktī,
dzimstot no Vissvētās Jaunavas Marijas, nāci
pasaulē, lai atnestu mieru visai cilvēcei un svētītu
ģimenes dzīvi, paliec mūsu vidū un vieno mūs visus
ar Tavas mīlestības saitēm, lai Tavi vārdi iesakņojas
mūsu sirdīs ar patiesības un labestības pārpilnību.
Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.
Galda svētības lūgšana:
Debesu Tēvs,
mēs Tevi lūdzam, † svētī mūs, šo maltīti un tos, kuri
to sagatavoja Tava vienpiedzimušā Dēla, mūsu
Kunga Jēzus Kristus, dzimšanas piemiņai. Kas
dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.
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Jēzus dzīvos caur mums...

Ziemassvētki Betlēmē

Jēzus dzīvos caur mums,ja tam noticēsim
Ja tikai katru dienu Viņam sevi uzticēsim
Un nav pat svarīgi jūtamies slikti vai labi ļoti
Ticībā, mēs varam kļūt atkal atjaunoti
Jēzus dzīvos caur mums, ja tikai ļausim
Un šajā paļāvībā mēs labu ražu pļausim
Ja tikai ticēsim, ja tikai nenovērsīsimies
Mēs vēl un vēl par to pārliecināsimies...
M. Timma

Rudens vēls ar ziemas elpu,
Salu un ar sniegu baltu
Nāk ziema, ziema – Ziemassvētki,
Klusā, klusā, Svētā nakts,
Silītē uz siena kluss Bērniņš Jēzus dus.
Svētais Jāzeps, Marija

http://www.draugiem.lv/kristigadzeja

Brīnumbērnu sargāja.
Zemei mieru vēstīja,

Klusā un baltā naktī

Klusa, klusa, svēta nakts,

Klusā un baltā naktī

Silītē uz siena kluss Bērniņš Jēzus dus.

Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,

Debess, zeme satikās,

Bet zem brīnuma spārniem

Torņos zvani skanēja

Piepildīts laiks

Svētā Ģimene Dievu slavēja,

Mirdz kā Ziemassvētku Zvaigzne.

Godu Dievam eņģeļi dziedāja,

Balts un kluss šis laiks,

Klusa, klusa, svēta nakts

Balts un kluss...

Silītē uz siena kluss Bērniņš Jēzus dus.

Vien eņģeļu gaviles
Dzirdamas visur,
Kas vieno mūs

Dieva Jēra sūtīts pasaulē,

Zem debesīm,

Bērniņš Jēzus uz siena dus silītē.

Un dāvā mīlestību,

Plūst debess Gaisma tumsībā,

Lai kā svētumu glabātu.

Dieva miers līst ļaužu dvēselē.

Klusā un baltā naktī

Klusa, klusa svētā nakts,

Lēni sniegpārslas krīt

Zemei miers un cilvēkiem labs prāts.

Un brīnuma spārni sedz pasauli,

Valērija Kalve

Jo Dieva Dēls
Ir dāvāts mums.
/Sandra Kubile/ http://dzejolis.lv/
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