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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Jēzu un noliktu to Viņam pie kājām zem Pestītāja
Redakcijas sleja
Dārgie draugi! Dievišķajā Apredzībā esam
sagaidījuši vēl vienu mūsu dzīves pavasari, kas Īrijā
mūsu tautiešiem ir sācies jau ar 1.02. Un Baznīcas
liturģiskais kalendārs arī ir pāršķīris jaunu lappusi,
uzsākot 3. stipro gadalaiku — Lielo Gavēni, kas
sāksies ar Pelnu Trešdienu 05.03. Jaunais katoliskās
Baznīcas katehisms ir atstājis ticīgajiem tikai 2 stingrā
gavēņa dienas: uzsākot Lielo Gavēni Pelnu Trešdienā
un pirmslieldienu gavēni Lielajā Piektdienā. Šajās
divās dienās mēs stingri gavējam “ar maizi un ūdeni”,
nelietojot uzturā gaļas un piena produktus. Protams,
veciem, slimiem un maziem bērniem piena produkti ir
atļauti. Atļauta ir tikai 1 maltīte līdz sātam, bet pārējām
maltītēm ir jābūt tikai vieglām uzkodām. Taču
stingri gavēt nenozīmē tikai neēst gaļu, bet arī
atturēties no izpriecām, diskotēkām, tusiņiem,
alkohola, neklausīties skaļu mūziku, neskatīties
televīzoru un nespēlēties ar kompjūteriem.
Stingrais gavēnis mums māca norūdīt savu
garu, atsakot miesai ierastos labumus un
komfortu.
40 dienu askētiskais gavēnis ar Pelnu Trešdienas
ritu ir radies jau ap 5. gadsimtu Baznīcas liturģijā, kad
šādi askēti — gavētāji gandarīšanas garā kaisīja sev uz
galvām pelnus un ieģērbās rupjas vadmalas drēbēs (kā
maisos), pavadot laiku lūgšanās un gavēnī veselas 40
dienas. Par cik svētdienās Romas liturģijā negavē, tad
nācās pielikt pirms Pirmās Gavēņa svētdienas attiecīgo
dienu skaitu, novirzot Lielā Gavēņa sākumu uz
trešdienu pirms Gavēņa pirmās svētdienas.
Uzsākot Lielo Gavēni, katram kristietim būtu
jāuzstāda konkrēts gavēņa mērķis, kuru visu 40 dienu
garumā jācenšas realizēt, ikdienā pārbaudot, cik daudz
būtu sasniegts. Katram tāds mērķis būs ļoti individuāls,
tāpēc to ir rūpīgi jāizvēlas. Vienam tā būtu cīņa ar
alkoholu, cigaretēm, narkotikām, otram tāds mērķis
varētu būt atbrīvošanās no aprunāšanas, melošanas,
zagšanas, dusmām, vardarbības. Citam tas būtu dators,
azartspēles, kārtis, skaļā mūzika, diskotēkas, tusiņi vai
hobijs utt. Bet citam tas mērķis būtu tīri garīgs:
apņemšanās vairāk lūgties, ikdienā piedalīties sv.
Misē, bieži iet pie grēksūdzes, komūnijas, meditēt
Krustaceļu vai Kristus ciešanu apdziedājumu “Rūgtās
asaras”, lasīt ikdienā Svētos Rakstus utt. Tas būtu
mūsu mazais gavēņa krustiņš, ko mēs nestu kopā ar

krusta uz Golgātas Lielajā Piektdienā. Tajā dienā mēs
spētu sajust, cik lielā mērā šis gavēnis būs mūs darījis
labākus mūsu garīgajā un laicīgajā dzīvē.
Aicinu Lielajā Gavēnī regulāri piedalīties
dievkalpojumos un kopīgi ar draudzi meditēt
Krustaceļu trešdienās, piektdienās un sestdienās, bet
svētdienās pirms Mises nodziedāt “Rūgtās asaras”
dziedājumu. Attīrīsim savas dvēseles no grēkiem
gavēņa grēksūdzē, izmantojot tam paredzēto
Rekolekciju pēcpusdienu 29.03.
Bet Aizgavēņa vakarā 4.03. sanāksim ar saceptām
pankūkām uz Pankūku balli draudzes mājā kristīgi
papriecāties kā draudzes ģimene. Ar prieku nosvinēsim
sv. Jāzepa svētkus 19.03. un Kunga pasludināšanas
svētkus 25.03. Ar šo gavēņa laika atturību labi
sagatavosim savas sirdis uz priecīgiem
Lieldienu svētkiem 20.04. Lai cietošais
Pestītājs būtu iepriecināts caur katru mūsu
draudzes locekli, kurš patiesi atgrieztos!
Svētīgu visiem Lielā Gavēņa laiku!!!
Pr. Andris Solims

Svētdienas atpūta
Tas notika pirms vairākiem gadiem, kad es nebiju
cītīga baznīcas apmeklētāja. Aizgāja mūžībā mana
māmuļa, ko es ļoti pārdzīvoju. Iestājās priekš manis
smags periods, biju nospiesta un sagurusi. Tad kādu
svētdienu no rīta atbraucu sakopt vecāku atdusas vietu,
bet līdz dievkalpojuma sākumam bija dažas stundas.
Nolēmu braukt mājās un atpūsties, bet no domātās
atpūtas čiks vien sanāca. Biju aizmirsusi atslēgas, bet
dēls bija darbā, un es nevarēju tikt mājās. Zināju, ka
man ir rezerves atslēga, tā brīnumainā kārtā bija
kļuvusi neredzama. Neskaitāmas reizes izmeklēju
somu un naudas maku, kurā arī bija atslēga, tikai
palikusi man neredzama. Staigāju no vienas mājas uz
otru ar atslēgu saišķiem, meklējot, varbūt kāda derēs.
Un tā nostaigāju līdz tam laikam, kad parasti pēc
dievkalpojuma atgriežos mājās. Un tavu brīnumu,
aizvien vēl meklējot atslēgu, atveru maku - un atstlēga
skatās uz mani. Es sapratu, ko Dievs man caur šo
notikumu gribēja pateikt. Skaistākā atpūta ir Kunga
namā. Tā atspirdzina gan dvēseli, gan miesu.
Centīsimies pēc iespējas biežāk nākt pie Kunga un
nebaidīsimies ilgāk uzkavēties Viņa klātbūtnē
dievnamā.
Antoņina Ratniece
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Turpinājums rakstu sērijai par draudzes vēsturi!

11. februāris — Lurdas Dievmātes un
Vispasaules slimnieku diena

Baznīcas iesvētīšanas dievkalpojumu 1992.gada
25.oktobrī vadīja V.E. arhibīskaps Jānis Pujats,
piedalījās priesteri Edvards Pavlovskis, Izidors
Upenieks, diakons Jāzeps Sitnieks, semināristi (tagad
jau priesteri) Viktors Stulpins, Pauls Kļaviņš.

Lurda Francijā ir viena no tām vietām pasaulē, kur
Dievs dara tādas lietas, ko ne cilvēks, ne viņa veidotā
zinātne nevar ne izdarīt, ne izskaidrot. Lurda ir viena no
Dieva izraudzītajām vietām, kur kopš 1858. gada ir notikuši
un notiek brīnumi. Daudzi cilvēki tur ir atguvuši miesas
veselību, daudzi ir saņēmuši Dieva žēlastības dvēselei.
Šajā dienā arī mūsu baznīcā tika atzīmēta Vispasaules
slimnieku diena, lūdzot, lai Dievmātes spēks palīdz
slimajiem un vājiniekiem kļūt atkal veseliem! Dievnams bija
piepildīts gandrīz kā svētdienas dievkalpojumā, jo katrs
vēlējās saņemt Slimnieku sakramenta stiprinājumu savās
slimībās un ciešanās. Pēc sv. Mises tika uzstādīts
Vissvētākais sakraments un svecīšu gaismā tika dziedāti
Rožukroņa “Sāpīgās” daļas noslēpumi. Pēc katra “Gods
lai ir” dziedājuma ticīgie pacēla augšā aizdegtās svecītes,
dziedot Lurdas “Ave Maria” piedziedājumu, kā to katru
vakaru dara svētceļnieki un slimnieki Lurdas bazilikas
sakrālajā laukumā, dodoties Gaismas procesijā. Pārdomās
par šo Slimnieku vakaru dalās ikdienas Mises dziedājumu
koriģētāja Veronika Grumolde:

Att.: Lielvārdes jaunās katoļu baznīcas atklāšanas svinības.
No labās: pr. E.Pavlovskis, arhibīskaps J.Pujats, diak.
J.Sitnieks, ar krustu A.Zlamets, aiz viņa pa labi: pr. I.Upenieks

Ak, bezgalīgi žēlsirdīgais Debesu Tēvs! Cik liela
Tava žēlsirdība uz mums cilvēkiem, cik neaptverami
plaša ir Tava gādība par vājo un grēcīgo cilvēku, kas ir
tik nepateicīgs un attālinājies no Tevis, ikdienas Tevi
sāpina ar grēku. Bet Tu, žēlīgais Tēvs, savā lielajā
mīlestībā velc visus pie sevis, dāvājot tiem savu mieru,
savu svētību un mūžīgo dzīvi savā valstībā kopā ar
Tevi.
Tu mums dāvā arī līdzekļus šī garīgā mērķa
sasniegšanai caur svētajiem sakramentiem, arī caur šo
Slimnieku sakramentu, ko mūsu draudzē katrs ticīgais
varēja saņemt 11. februārī – lielajā Vispasaules
slimnieku dienā caur Vissvētākās Jaunavas Marijas
aizbildniecību, ar visdziļāko paļāvību un stipru ticību
savā sirdī tuvojoties altārim. Tur priesteris ar svētītām
eļļām, iesvaidot pieri un delnas katram cilvēkam,
piešķīra šo Slimnieku sakramentu.
Cik dziļā ticībā un paļāvībā uz Dievu tas tika darīts,
- to katrs izjuta savā sirdī. Cilvēku acīs bija redzamas
pat asaras, jo tās bija kā liecība visdziļākajai sevis
atdevei Dieva rokās, Viņa svētajai gribai. Jo katrs savā
sirdī bija cerējis uz šo bezgalīgi lielo Dieva mīlestību,
uz šo dziedināšanu.
3. februārī caur sv. Blazija aizbildniecību tika dota
svētība pret kakla slimībām, kad priesteris ar divām
aizdegtām svētītām svecēm, pieliekot tās katram
ticīgajam pie kakla, piešķīra šo svētību.
5.02. tika svētīta sv. Agates maize un ūdens kā
ticības līdzekļi pret ugunsgrēka un ceļu negadījumiem.
Pateicamies arī mūsu pr. Andrim, kas ar tik mīļu,
siltu pieeju katram cilvēkam ir mūs stiprinājis mūsu
slimībās un vājumā.

Ar pateicību un lūgšanām šodien atceramies tos
celtniecības veicinātājus, kuri jau mūžībā, kā
monsinjors Jānis Vaivods, pr. Izidors Upenieks,
draudzes priekšnieks un darbu vadītājs Pēteris Rubīns,
sakristians Vladislavs Polevskis ar kundzi Teklu
(kasieri), Aloizs Zlamets, Juris Kudeiko, Žanis
Holšteins, ministrants un palīgs visos darbos Vilis
Začests, meistars Jāzeps Grišāns ar kundzi Veru, Jānis
Zeize un liels skaits to, kuri atbalstīja ar naudas
līdzekļiem un piedalījās talkās. Lai viņiem mūžīgs
miers!
Jaunuzceltajā baznīcā 1993. gada. 1 janvārī prāvesta
darbu uzsāka priesteris Zigfrīds Naglis.

Att.: 1997.gada 27.jūlijs — Mons. Zigfrīds Naglis un diakons
Ē.Čipāns ar Pirmās sv. Komūnijas dalībniekiem.

Viņa vadībā tika pabeigta draudzes mājas otrā stāva
izbūve un veikta baznīcas pagraba betonēšana.
1997.gada septembrī priesteris Z.Naglis saslima un no
Lielvārdes aizgāja pensijā.

Veronika Grumolde

A.Neretnieces teksts, L.Tarvida un M.Kuzmana foto
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19. marts — svētā Jāzepa svētki
Baznīca Sv. Jāzepu cildina gan kā šķīsto jaunavu
sargātāju, gan kā Dieva Dēla uzturētāju, Svētās
ģimenes galvu, ģimeņu atbalstītāju, nelaimīgo
iepriecinātāju, slimnieku cerību un mirstošo gādnieku.
1870. gadā sv. Jāzeps tika pasludināts par Baznīcas
Aizbildni.
Jāzeps bija no Dāvida cilts un prata ieklausīties
Dieva gribā, lai gan šaubījās, kā jau mēs katrs to dzīvē
darām, bet tomēr paļāvās un ticēja Dievam. Jāzeps
pieņēma Dieva gribu un izpildīja visu bez ierunām.
Paļaujoties un ticot viņš kļuva par Jēzus Kristus audžu
tēvu un Jaunavas Marijas likumīgo līgavaini un
sargātāju. Jāzepa dzīvesstāsts māca, ka Dievs vada
cilvēkus, bet mūsu uzdevums ir pieņemt šo Dieva
aicinājumu, kaut arī tas būtu ļoti grūti.
Šajā dienā mēs esam īpaši
aicināti lūgties gan par tiem,
kas ir vai būs līgavaiņi, lai
viņi patiešām ir taisnīgi vīri,
šķīstības paraugs, gudrības
piemērs, drošsirdīgi vīri un
uzticīgi
Dieva
kalpi.
Lūgsimies arī par kristīgajām
ģimenēm, lai tās savus
pamatus nostiprinātu uz
klints, kas ir Jēzus mācība,
un lai dzīvā Dieva klātbūtne
tajās palīdz pārvarēt visas
dzīves grūtības.

Lūgšana
Mīļais Dievs, Tevi sirsnīgi lūdzu,
Tu redzi, kas mājo dvēselē manā.
Es nelūdzu goda, ne mantas, ne slavas.
Man vajag stipras ticības Tavas.
Ļauj, lūdzu, man ar dvēseli visu
pie Tavām kājām līdz zemei zemoties un
ar mīlestību pie tām turēties.
Paliec, lūdzu, vienmēr man klātesošs.
Un tad, kad sasniegšu mūžības vārtus,
ļauj, lūdzu, man dzirdēt tad tavus vārdus
un tavā godībā Tevi skatīt,
jo Tu, Kungs, esi man viss,
šodien, rīt un mūžīgi – Amen!
Valērija Kalve
Šis dzejolis, ļoti labi atspoguļo katra kristieša
dzīves mērķi, kuru mums palīdz sasniegt gavēņa laiks.
5. martā uzsāksim lielo 40 dienu gavēni, kura
nepieciešamību mums parāda gan Mozus, gan Elijs,
gan Noasa plūdi un Jēzus gavēnis tuksnesī.
Gavēnis ir būtisks instruments katram kristietim,
lai pārbaudītu un stiprinātu savas attiecības ar Dievu.
Tas ir laiks, kad mācāmies garīgo praksi, bet darām to
neuzkrītoši, neuzbāzīgi, tas, manuprāt, vairāk ir
iekšējs process, kas jāveic sevis dēļ, nevis lai izrādītos
kādam (draugiem, kolēģiem, kaimiņiem...). Gavēnis
vairāk ir darbs ar sevi, atsacīšanās no pierastajām
ērtībām, pieradumiem, lai vairāk laika veltītu Dievam,
lūdzot, darot žēlsirdības darbus kā arī atsakoties no
mums
pierastās
kritizēšanas,
pamācīšanas,
kurnēšanas, nosodīšanas, lepnības...

25. marts - Kunga Pasludināšanas svētki, kad
vairāku kristīgo konfesiju ticīgie cilvēki svin Baznīcas
svētkus, kuros tiek pieminēta Jēzus ieņemšanas diena
jeb diena, kad eņģelis Gabriēls pasludināja Jaunavai
Marijai, ka viņa taps grūta no Svētā Gara un dzemdēs
Dieva Dēlu.
Jaunava Marija ticībā uzņēma Vārdu un ar viņu
notika tieši tā, kā tika pasludināts.
Jāatceras, ka Ieva ar savu nepaklausību ir ienesusi
pasaulē nāvi, bet Jaunava Marija ar savu paklausību un
pazemību ir ļāvusi iemiesoties un dzīvot starp
cilvēkiem Dzīvības devējam.
Marijai, uzņemoties šo sarežģīto uzdevumu, tas
prasīja lielu drosmi un paļaušanos uz Dievu. Viņa bija
atvērta Dieva gribai, Dievs viņu aicināja un viņa
atbildēja – tik vienkārši un vienlaikus sarežģīti.
Pārdomāsim, vai mēs dzirdam Kunga aicinājumus, vai
tos pieņemam? Būsim drosmīgi un dzirdīgi, lai
nenokavētu un nepalaistu garām uz mums vērsto Dieva
uzdevumu!
Nolieksim
pazemībā
savas
galvas
lielā
Cilvēktapšanas noslēpuma priekšā, pateiksimies mūsu
mīļajam Pestītājam un Viņa Mātei par mums sagādāto
laimi un lūgsim sev pazemības un paklausības garu!
Ilze Sniedziņa

Tuvojoties Lieldienu notikumam jāatceras, ka mēs
esam grēcinieki, bet lai saņemtu piedošanu mums
jāmācās piedot, jāpriecājas, ka varam piedot un tas IR
jādara, jo ikreiz lūdzot Tēvreizi, mēs sakām “Piedod
mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem
parādniekiem” (Mt 6, 12). Šiem vārdiem jābūt
dzīviem, un mēs katrs varam pildīt šo Tēva gribu “Jo
ne jau tie, kas sauks: “Kungs! Kungs!” ieies debesu
valstībā, bet gan tie, kas pildīs mana Debesu Tēva
gribu.” (Mt 7, 21). Mīļie brāļi un māsas, ceru un ticu,
ka mums katram izdosies šo gavēni pilnvērtīgi
izdzīvot – ar smaidu un prieku sejā!
Vēlot veiksmi, Ilze Sniedziņa
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Visžēlīgā Jaunava Marija! Tu slimnieku veselība!
Pateicos tev par dziedināšanu! Kādu iepriecinājumu,
cik sirsnīgas jūtas bauda mana dvēsele, kad izrunā
tavu vārdu.
Es pateicos Radītājam, manam Kungam un
Dievam, ka Viņš ir tev devis tik saldu un mīļu un
varenu vārdu. Visdārgākais mans Jēzu, lai Jūsu saldie
vārdi dzīvo pastāvīgi manā un visu cilvēku sirdīs!
Jēzu, mans Pestītāj, un tu, Marija, mana Māte, kad
atnāks mana nāves stunda, kad manai dvēselei būs
jāaiziet no šīs pasaules, lūdzu, stāviet man klāt!
Mums ir jāiemācās Kungu slavēt un debess
Valdniekam slavu teikt par labklājību un dienišķo
maizi, par brīnišķiem mirkļiem dievkalpojumos, par
neveiksmēm un sāpēm, par brīvo valsti un dārgo
Dzimteni, jo Dievs mums ir apsolījis gaišo un
brīnišķīgo paradīzi.
Eleonora Graube

Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē Lielajā Gavēnī
Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:40 – “Rūgtās asaras” dziedājums;
11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv.Mise pl. 8:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās:
sv. Mise pl. 18:00.
Krustaceļš: trešdienās un piektdienās pl. 17:00
pirms sv. Mises.
Sestdienās: Krustaceļš pl. 18:00; svētdienas
viģīlijas sv. Mise pl. 19:00 (uzreiz pēc Krustaceļa).
Mēneša pirmajā ceturtdienā: Svētā stunda
(Vissv.Sakramenta adorācija) uzreiz pēc sv.Mises.

Pēc draudžu locekļu ierosinājuma ieviešam avīzītē nelielu
sadaļu: “Ticīgie jautā, priesteris atbild”.

Mēneša pirmajā piektdienā un svētdienā:
Jēzus Sirds godināšana pēc sv.Mises.
Mēneša otrajā svētdienā:
16:00 – Jumpravas Romas katoļu draudzē,
Krapes ielā 1-5;
Mēneša ceturtajā svētdienā:
14:30 – Ķeipenes Romas katoļu draudzē,
m. „Viļņi” 6, Ķeipenes pag.;
16:30 – Madlienas pansionātā.

1. Kas Jums visvairāk nepatīk Lielvārdes draudzē, un
kā mēs varētu laboties?
2. Pāvests Francisks ieteic praktizēt lūgšanas klusumā,
arī klusuma rekolekcijas. Kādas Jūsu domas?
Jautā: Anastasija Neretniece
Atbild pr. Andris Solims
1. Es būtu priecīgāks vispirms atbildēt, kas man patīk
jūsu draudzē, bet to laikam varēšu citreiz, ja vajadzēs.
Katrā draudzē ir savas labās un sliktās puses. Kā
negatīvo atradu šajā draudzē lielu sašķeltību un
pasivitāti rūpēs par dievnamu. Aizvainojoša ir dažu
draudzes locekļu uzvedība un “bēguļošana” pa citām
draudzēm un neslavas celšana. Saliedētība lūgšanās un
darbā var mūs apvienot un stiprināt. Nāciet pie Jēzus!!!
2. Piekrītu pāvesta domām, jo klusumā sirds mācās
runāt ar Dievu individuāli, klausoties Viņa atbildi.

04. martā — Aizgavēņa vakarā: Pankūku balle
pēc sv. Mises. Lūgums atnest maziņu “groziņu” ar
pašceptām dažāda veida pankūkām. Labākās un
oriģinālākās pankūkas saimniece saņems
apbalvojumu pankūku konkursā. Visi esat mīļi
aicināti pabūt kopā pāris stundiņas kristīgā priekā
kā viena draudzīga ģimene. Varēs redzēt bildes un
fragmentus no mūsu kopīgajiem draudzes
darbiem.
05. martā — Pelnu Trešdiena, Lielā Gavēņa
sākums. 18:00 — sv. Mise Lielvārdē ar svētīto
pelnu kaisīšanu uz galvas ticīgajiem.
Jāievēro STINGRS GAVĒNIS bez gaļas un piena
produktiem (izņēmums: mazi bērni, veci un slimi
cilvēki). Atļauta 1 ēdienreize līdz sātam, pārējas ir
ļoti vieglas uzkodas. Aizliegtas izpriecas, skaļa
mūzika.
19. martā — sv. Jāzepa svētkos:
18:00 — svinīgā Mise Lielvārdē.

Apsveicam draudzes aktīvistus:
Dzimšanas dienā:
Riču Lapsu (04.03.) - čaklo
draudzes ministrantu, mūsu
“dzīvsudrabiņu”. Lai viņš dievbijīgi
kalpotu ar prieku Kristum!
Janu Grizāni (24.03.) - draudzes
ērģelnieci. Lai nepagurtu jaunajā
kalpojumā, muzicējot Dieva godam!
Vārda dienā:
ilggadējo ministrantu
Jāzepu Tarvidu sv. Jāzepa svētkos (19.03.)

25. martā — Kunga pasludināšanas svētkos:
18:00 — svinīgā Mise Lielvārdē.
29. martā — Rekolekciju pēcpusdiena Lielvārdē.
Sākums pl.15:00. Izdariet Lielā Gavēņa grēksūdzi!
Rekolekcijas vadīs kustības “Pro sanctitate”
māsas. Sakārtosim savas dvēseles!!!

„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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