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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Mans mazais, Kristum uzticīgais ganāmpulciņ!
Esam jau sagaidījuši jaunu gada pavasari, par ko
pateicamies mūsu Radītājam. Liekas, ka sniega lavīnas
būs noplakušas un ir jaušamas siltākas vēsmas gaisā.
Atkal varam pateikties Dievam par samērīgi silto
ziemu šogad, kas ļāva daudziem un arī mums ietaupīt
kurināmo. Ceram, ka ar granulu nelielo atlikumu
izvilksim līdz apkures sezonas beigām. Varam reāli
sajust lielo siltuma uzlabojumu dievnamā, kur
temperatūra turas ap 13*C, kas citiem pat liekas par
karstu. Tātad bija jēga veikt šos smagos bēniņu
pārsiltināšanas un apkures radiatoru nomaiņas darbus,
kas paņēma 7 mēnešus. To atzinīgi novērtēja pats
arhibīskaps Z. Stankēvičs, kurš pateicās draudzei
31.01. pr. Ilmāra Tolstova Priesterības pateicības
dievkalpojumā un aicināja draudzi mobilizēties uz
jaunu remontdarbu vilni — dievnama pamatu
stiprināšanu, ko viņš novēlēja pabeigt gada laikā. Vai
tas mums būs pa spēkam? - to tikai viens Dievs zina, jo
tas ir milzīgs darbs, kas prasīs arī milzīgus līdzekļus.
Veidojot atskaiti par draudzes finansēm, radās liels
izbrīns un jautājums: kā skaitliski neliela draudze spēja
nosegt tik lielus remontdarbu izdevumus? Liekas, ka
Kungs būs pavairojis jūsu ziedojumus, lai to pietiktu
šiem darbiem, kurus veicām ar savām rokām bez
apmaksātā darba spēka. Ja to veiktu algoti strādnieki,
tad noteikti šo finanšu nepietiktu pat pusei. Lai Dievs
aizmaksā visiem ziedotājiem un strādniekiem!!!
Pazemīgi gaidīsim jūsu ziedojumus un palīdzību
priekšā stāvošajiem pamatu stiprināšanas darbiem.
Februāra mēnesis bija bagāts ar vairākām svētībām
veselības stiprinājumam. Gan sv. Blazijs, gan sevišķi
sv. Agate pulcināja daudzus ticīgos, lai saņemtu
svētību pret kakla slimībām un pasvētītu sv. Agates
maizi un ūdeni kā ticības līdzekli pret ugunsgrēka
nelaimēm. Taču Lurdas Dievmāte neatpalika šajā ziņā
un Pasaules slimnieku dienā 11.02. daudziem mūsu
draudzes locekļiem lūdza no sava dievišķā Dēla
dziedināšanas dāvanu, ko ticīgie saņēma caur
Slimnieku sakramenta žēlastību.
Ar Pelnu Trešdienu 18.02. sākās Lielā Gavēņa laiks,
kas straujiem soļiem iet uz priekšu. Nedrīkstam
pazaudēt šī dvēseles sakopšanas un atkopšanas laika
nevienu dienu, lai kārtējais Gavēnis atkal nepaietu
daudziem vienaldzīgi un neauglīgi! Lai atmazgātu
lielus netīrumu traipus apģērbā, ir jāizmanto speciāli

mazgāšanas līdzekļi, piem., “Vanish”, bez kura traipi
paliks redzami pēc drēbju mazgāšanas. Tāpat arī ir
vajadzīgs lielāks un sirsnīgāks lūgšanu daudzums, lai
spētu nomazgāt tos daudzos grēku traipus, kurus dzēš
Grēksūdzes sakramenta žēlastības ūdens. Tāpēc
Gavēnī mēs vairāk apceram Kristus ciešanu un nāves
noslēpumu, dziedot tradicionālo dziedājumu “Rūgtās
asaras” un trīsreiz nedēļā izejot “Krusta ceļa” apceri.
Sestdienās ticīgie ir aicināti uz draudzes Krusta ceļu pl.
17:00, lai izlūgtu vienotības un garīgās atjaunotnes
dāvanu ticīgo starpā, kuri daudzi vēl arvien ir tik ļoti
sašķelti un vienaldzīgi. Draudzei ir vairāk jālūdzas
kopā, lai sv. Gars mūs apvienotu un atjaunotu.
Lai stiprinātu savus dvēseles spēkus cīņā pret grēku
un pasaules ļaunumu, mēs aicinām draudzi uz
Rekolekciju pēcpusdienu 7. martā pl. 14:00, lai
ieklausītos Gavēņa pārdomās un izdarītu labu Lielā
gavēņa grēksūdzi. Šo sestdienas Rekolekciju
pēcpusdienu vadīs Bezvainīgās V. J. Marijas māsu
kalpoņu kongregācijas māsas no Rīgas. Piedalīsimies!!
Domāju, ka mums dievnamā ir vēl viens samērā
maz izmantots lūgšanu resurss: sv. Rita no Kašas, kura
ir neiespējamu un smagu lietu debesīgā aizbildne.
Gribētos ierosināt veltīt viņas godam katru mēneša 22.
datumu, lai mēs uzticētu viņas lūgšanām pie Jēzus
mūsu lielās vajadzības, saliekot groziņā pie viņas
statujas rakstiski izteiktos lūgumus, kuri tad būtu
upurēti Kristum sv. Mises laikā. Aicinu to atbalstīt!
Mūsu draudzes koris arvien gaida jaunus
dziedātājus. Cik žēl, ka tik daudzi muzikāli talantīgi
cilvēki nevēlas slavēt Dievu baznīcā ar Kunga doto
muzikalitātes dāvanu. Jaunieši, atsaucaties un nāciet
slavēt Kungu, jo dziedāšana ir divkārša lūgšana!!! Bet
kalpot kā ministrantiem pie altāra pašam Kristum ir
ļoti liels gods, nevis kauns, ko izjūt vairāki bijušie
ministranti, kad tie paaugas un atkrīt no šīs kalpošanas
un ticības Dievam. Te arī ir liels lūgšanu darba lauks!
Martā Baznīca svin lielos obligāti svinamos svētkus
sv. Jāzepa godam 19.03. un Kunga Pasludināšanas
svētkus 25.03. Bet jau 29.03. sveiksim Kristu ar
palmu/pūpolu zariem Palmu jeb Kunga Ciešanu
svētdienā, ar kuru sāksies Lielās Nedēļas
dievkalpojumi. Ziedojumi tiks vākti Rīgas Garīgā
semināra uzturēšanai. Sagatavosimies labi Lieldienu
svētkiem gan iekšēji, gan ārēji, lai svētku prieks būtu
ikviena draudzes locekļa sirdī par Pestītāja uzvaru pār
Nāvi un grēku! Lai jums svētīgs Gavēņa laiks! Pr. A.S.
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11. februāris – Vispasaules slimnieku diena
Francijas pilsēta Lurda ir vieta, kur kādam mirs gam parādījās Vissvētākā Jaunava
Marija. Tas no ka 1858. gadā no 11. februāra līdz 16. aprīlim, kad Dievmāte 18 reizes
kās ar vienkāršu meiteni Bernade Subirū. Vienā no kšanās reizēm Dievmāte lika
Masabjēlas grotā izplūst avo ņam, kura ūdens dziedināja daudzus slimos.
1992. gadā Romas pāvests Jānis Pāvils II 11. februāri ierosināja atzīmēt kā
Vispasaules slimnieku dienu. Savā pēdējā (104.) ārzemju svētceļojumā pāvests devās
uz Lurdu. 2004.gada 14. augustā , apzino es sava šīs zemes svētceļojuma beigas, viņš
teica: „Nometo es ceļos Dievmātes grotas priekšā, ar dziļu saviļņojumu izjūtu, ka
esmu sasniedzis sava svētceļojuma finišu. ” Dievmātes godam vel to dievkalpojumu
laikā, apmeklējot Jaunavas Marijas sanktuārijus, Svētais tēvs vel ja Baznīcu, vals s,
pilsētas, tautas, ģimenes, jaunatni, cietējus un slimos Dievmātes aizbildniecībai.
Arī mūsu draudzē ar lielu pietā un uz cēšanos Vissvētākajai Jaunavai Marijai ka atzīmēta šī diena. Sāko es
sv. Misei, mēs, draudzes locekļi, dziļā pazemībā noliecām galvas Lurdas Dievmātes skulptūras priekšā. Mani ļo
emocionāli uzrunāja pie V.J.Marijas kājām degošā svece. To Ņinas kundze ir atvedusi no svētceļojuma uz Lurdu,
lai no šīs svētās vietas vestās sveces liesmiņu pavairotu un dāsni dāvātu mūsu draudzes cilvēku un viņu
tuvinieku, paziņu ārstēšanai.
Ikvienu no mums, kuri šai dienā atnācām uz baznīcu, spēcināja prāvesta Andra sprediķis. Kā vissvarīgākais
man šķita viņa atgādinājums par to, ka tas, kurš slimībā, ciešanās piesauc Kungu, var būt drošs, ka Dievs savā
mīles bā viņu nepame s. Izveseļošanās ir apliecinājums tam, ka cilvēks Dievam ir svarīgs un dārgs. Mums jā c,
ka mēs nekad neesam vieni, ka neesam pames . Pateico es arī Lurdas Dievmātei, kura ir starpniece starp mums
un savu Dēlu, pateico es Jēzum Kristum, kurš ir dziedinājis daudzus slimniekus, par ko liecina Evaņģēlijs, Dievs
mums ir līdzās un palīdz ciešanas izturēt. Slimība, sāpes, ciešanas var mūs darīt līdzīgus Jēzum un savienot ar
Viņa ciešanām, kas nes pes šanu.
Mani aizkus nāja prāvesta sirsnīgā aizlūgšana ne kai par slimajiem cilvēkiem, bet arī par medicīnas
darbiniekiem ‐ ķirurgiem, ārs em, medmāsiņām, medbrālīšiem, slimnieku kopējiem. Pr. Andris viņiem visiem
vēlēja Dieva svē bu, labu veselību, izturību, gudrību un cilvēkmīles bu, pildot slimnieku fizisko dziedināšanu. Es
nezinu, vai no klātesošajiem bija arī kāds mediķis. Ja bija, tad man ir liels prieks par to, ka viņš (viņi) dzirdēja un
apzinājās, cik ļo Baznīca atzīst šo svarīgo profesiju un novēl Dieva aizbildniecībai šīs misijas cilvēkus.
Esmu lasījusi, ka Gandarīšanas
Slimnieku
svaidīšana
ir
daudzi
no
dievkalpojumā
sakramentu. Prāvests vēlēja, lai
Dieva žēlas bu, lai nes dvēselei
lai pārvarētu slimības grū bas.
eļļām. Priestera spēcīgajā un
sajutu lielu svē bu un no sirds

jeb Izlīgšanas sakraments un
dziedināšanas sakramen . Ļo
klātesošajiem saņēma Slimnieku
sakraments top par vēr gu
mieru un izturību, kas vajadzīgi,
Tikām iesvaidī ar Slimnieku
karstajā uz galvas uzliktajā rokā
vēlētu veselību.

Domāju, ka sv. Misē visu sirdis
pilnīgai uz cībai Dievam aicināja
skaistās dziesmas „Par kalniem un
lejām”,
„Māras
zemes
Karaliene” u.c. Sevišķu sirdsmieru
guvu, klauso es melodiskās
Rožukroņa lūgsnas „Esi sveicināta,
Marija”,
kopā ar prāvestu
lūdzo es pie uzstādītā Vissvētākā Slimnieku eļlu svaidījumu saņem prāvesta Sakramenta svecīšu gaismā. Katra
Andra māmiņa Anna Solima
noslēpuma beigās
cīgie pacēla
rokās aizdegtās svecītes un
dziedāja piedziedājumu „Ave Maria”, kā tas no ek katru vakaru Lurdā. Izjustais, skanīgais kora un pr. Andra
dziedājums pacēla sirdis pateicībā Dievam par mūsu dzīvi (kaut arī ne vieglo) uz šīs skaistās, Dieva radītās zemes
un aicināja uz tālāku, arvien sevis pilnveidojošāku ceļu Dieva meklēšanā.
Dievkalpojums bija garš, bet emocionāls, laika skrējienu nejutām. Prāvests mums pateicās par pacie bu.
Savukārt arī mēs sakām viņam paldies par sirdsdegsmi, atdevi, atbildību, veicot savu svē go darbu, kurā ieliek
ne kai visu sirdi, bet arī dāsni dāvā sava muzikālā talanta baudīšanu. Tas iedvesmo un dziedē mūsu dvēseles,
padarot svētās Mises neaizmirstamas.
Silvija Raga
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Ielūkosimies žurnālā “Mīliet viens otru”

Aizgavēnis
Prātā nāk tālās bērnības dienas, kad svinējām
Aizgavēni. Mūsu pusē bija pieņemts vizināties no
kalna ar lielajām ragavām. Parasti mūsmājās sanāca
gan bērni, gan jaunieši un tad tika izbraukāti visi
kalni, no kura var tālāk aizbraukt. Tēvs jūdza zirgu
un braucām ciemos pie radiem, jo tālāk, jo labāk.
Pastāvēja tāds uzskats, ka tālāk brauksi, augs garāki
lini. Mūsu draudzē Aizgavēņa svinēšana beidzas ar
pankūku balli. Pagājušajā gadā tāds pasākums
mums bija pirmo reizi. Bija sacepts daudz un
dažādu pankūku. Ēdām pankūkas, gājām rotaļās,
dziedājām tautasdziesmas.
Diemžēl šogad mūsu balle bija ar sērīgu
noskaņu. Aizgāja mūžībā priestera mammas māsa
Helēna... Lai Debesu Tēvs pieņem viņas dvēselīti!
Tomēr tie daži no draudzes, kas piedalījās, ēdām
pankūkas, par kurām pateicība Vaļai Kovaļenko.
Ciemos pie mums bija pr. Ivars Babris no Ogres
draudzes, arī liels dziedātājs. Tā mūsu saujiņa
astoņu cilvēku sastāvā, ļoti skaisti pavadīja vakaru.
Paldies mūsu ērģelniecei Janai, kas arī kuplināja
mūsu pasākumu ar savu skaisto balsi un mūziku. Ne
jau tā mūsu atnestā pankūka ir svarīga, bet gan
mūsu kopā būšana...
Man tomēr kremt par mūsu vienaldzību pret
draudzi, par mūsu lepnību. Priesteris nevar katram
pienākt klāt un uzaicināt personīgi. Vairākas reizes
par to bija atgādinājis, sirsnīgi aicinājis. Vai tiešām
mēs dzirdam tikai sevi?
Ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz
priekšu tiek! Būsim vienoti gan lūgšanās, gan
darbos!
Ar patiesu cieņu, Belka nr.2 (Ņina)

Gribu vērst visu baznīcēnu uzmanību žurnālam
“Mīliet viens otru”. Tas tiek izplatīts visā pasaulē un
mūsu baznīcas grāmatu galdā par ziedojumu, kas ir
viens eiro. Katru gadu iznāk tikai trīs žurnāli – uz
Ziemassvētkiem, Lieldienu laikā un vasaras periodā.
Tematika ir dažāda un interesanta. Katrā žurnālā ir
kāds dzīves stāsts, kā ar ticību Dievam var izdzīvot
viskritiskākajos brīžos. Tas veicina un nostiprina
ticību Dievam mūsos.
Šajā numurā, kas
pašlaik
nopērkams
mūsu grāmatu galdā,
bija man nezināma,
tagad
skaitāma,
Pompejas novenna. Tā
ir stipra un iedarbīga
lūgšana,
jo
ir
Vissvētākās Jaunavas
Marijas
apsolījums:
“Tas, kurš vēlas saņemt
žēlastību, lai manam godam skaita šo novennu.” Un
pašlaik, kad sākas Lielā gavēņa laiks, paralēli gavēņa
lūgšanām varam arī lūgties ar Pompejas novennu
savām vajadzībām.
Žurnālā ir saprotami izskaidrots kā tas darāms.
Tā mēs aizpildīsim jau garākas kļuvušās dienas.
Nebūs jāgarlaikojas, jo dārza darbi un talkas pie
baznīcas vēl nav sākušās, un arī gūsim sev kādu
labumu – ticību, veselību, par ko atkal pateiksimies
Vissvētākai Jaunavai Marijai. Dievmāte dāvā daudz
žēlastības, kuras lūdzam un arī kuras pat
nepieminam, šo lūgšanu žēlastības saņem arī
tuvinieki. Mēs to gribam, tādēļ lūdzamies.
Ludmila Apsīte (16.02.2015)

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

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

Atzīšanās

Ērkšķu kronis
Tas Kristus Kungs un Karalis
Par visiem citiem augstāks;
Nemirdz Viņa kronī zelts,
Kas Viņa godam galvā celts.

Pie krūtīm sit grēcīgais ar atzīšanos:
“Mana visulielākā vaina!”
Dvēselīte nāk Golgātas kalnā,
Pie Kristus - tur piedošana.

Bet ērkšķu kroni rotā
Dievišķīgas krāsas,
No Karaliskās Sirds Dzīvā Asins lāses.

Sists krustā Kristus, klāt ļaunums bargs,
Ar šķēpu cauri dur Kristus Sirdi.
Svēto Asiņu straume bez vārdiem kliedz Manas Sirds vislielākā sāpe!

Par visu samaksāts – grēks ir dzēsts.
Viņš visu pametis zem kājām.
Savā godībā pie Tēva labās rokas
Tēvs Dēlu pacēlis uz savām mājām.

Klusi čukst Kristus: “ Viss piepildīts!
Tēvs, Tavās rokās Es atdodu savu Garu.”
“Ak, Kungs”- dvēseles kliedziens “Es neesmu cienīgs, bet
Tu – taisnīgs, bezvainīgs, svēts!” Pasaules grēks Kristus Asinīs dzēsts.

Bet Mīlestība tā, no cauri durtās Sirds,
Kur dzimusi, tur palikusi tā.
Ceļa rādītājs uz to tik viens Pie Krusta paceltā, pie Krustā sistā.
Valērija Kalve

Valērija Kalve
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Izsakām dziļu līdzjūtību:

Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas
katoļu draudzē

prāvesta māmiņai Annai sakarā ar
māsas Helēnas Šlapinas (87)
aiziešanu mūžībā;
draudzes koristei Dzintrai Veidei, māsu Dainu
Greiškāni pāragri zaudējot (62).

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana un
adorācija;
10:40 – “Rūgtās asaras” dziedājums;
11:00 – sv. Mise.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās:
sv. Mise pl. 18:00.

Mūžīgo mieru dāvā viņām, Kungs!!!

Krustaceļš: trešdienās, piektdienās un sestdienās
(draudzes Krusta ceļš) pl. 17:00 pirms sv. Mises.
7. martā — Rekolekciju pēcpusdiena Lielvārdē!!!
Sākums pl.14:00. Izdariet Lielā Gavēņa grēksūdzi!
Rekolekcijas vadīs “Bezvainīgās V. J. Marijas
māsu kalpoņu” kongregācijas māsas. Sakārtosim
savas dvēseles!!! 17:00— draudzes Krusta ceļš un
18:00 sv. Mise.

Dainas Greiškānes svinīgā bēru Mise notika 28.02.
pl. 13:00 Lielvārdes katoļu baznīcā, koncelebrējot pr.
Ilmāram Tolstovam, kurš sirsnīgi sprediķoja.
Draudzes koris izjusti izpildīja J. Grubera Requiemu
un citus skaistus dziedājumus. Izsakām sirsnīgu
līdzjūtību nelaiķes ģimenei!

19. martā — sv. Jāzepa svētkos:
18:00 — svinīgā Mise Lielvārdē.

Aicinām apmeklēt katehēzes nodarbības
pieaugušajiem:
trešdienās pl. 19:30 pēc
sv. Mises draudzes mājā.

25. martā — Kunga pasludināšanas svētkos:
18:00 — svinīgā Mise Lielvārdē.
Lielās nedēļas dievkalpojumu kārtība
29.03. – Kunga ciešanu jeb Palmu/pūpolu
svētdienā: pl. 11:00 sv. Mise ar palmu/pūpolu
svētīšanu un procesiju. Ziedojumi Rīgas Garīgā
semināra uzturēšanai!!!
2.04. – Lielajā Ceturtdienā: pl. 18:00 Kunga Pēdējo
vakariņu sv. Mise ar kāju mazgāšanas ritu.
3.04. – Lielajā Piektdienā (jāievēro stingrais
gavēnis!): pl. 13:00 Krustaceļš, pl. 15:00 Kunga
ciešanu dievkalpojums.
4.04. – Lielajā Sestdienā: pl. 11:00 Sāpju Mātes
stunda.
5.04. – Kunga Augšāmcelšanās Lieldienu
svētdienā: pl. 0:00 – Lieldienu Vigīlija svētajā naktī
(galvenais Lieldienu dievkalpojums!): uguns un
ūdens un Lieldienu maltītes pasvētīšana;
pl. 7:00 – Lieldienu Rīta slavas dziesmas (Laudes);
8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku procesija un
Kunga Augšāmcelšanās svētdienas Dienas mise ar
Lieldienu maltītes pasvētīšanu.
6.04. – Otrajās Lieldienās: Lielvārdē dievkalpojums
nenotiks.
pl. 11:00 – Jumpravā: sv. Mise; pl. 14:00 –
Ķeipenē: sv. Mise; pl. 16:00 – Madlienas
pansionātā sv. Mise.
Visur tiks pasvētīti Lieldienu ēdieni!

Aicinām jaunus dalībniekus
draudzes korī un ministrantu
pulkā!
Kas dzied, tas divkārši lūdzas! (sv. Augustīns)

Sveiciens visām draudzes
sievietēm Starptautiskajā
sieviešu dienā 8. martā!!!
Apsveicam draudzes jubilārus:
Donātu (75) un Annu (70)
Ļesņičonokus; Malvīni Hiršfeldi
(75); Eleonoru Strapcāni (80)
Dzimšanas dienā:
ērģelnieces Janu Grizāni (24.03.)
un Eviju Persidsku (20.03.); lielo labdari
Aleksandru Kozlovsku (24.03.)
Vārda dienā:
ministrantu Jāzepu Tarvidu (19.03.)
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Galvenais redaktors – pr. Andris Solims
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Ilze Sniedziņa
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