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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Manas mīļās mazā ganāmpulciņa avis! Ceturtajā
Lieldienu laika svētdienā Baznīca svin Kristus - Labā Gana
svētkus. Jēzus ir teicis par sevi: "Es esmu labais Gans, es
pazīstu manas avis, un manējās man seko!" Kristus ir
atdevis savu dzīvību par savām avīm, kuras ir atpircis ar
savām dārgajām asinīm. Viņš vēlas, lai neviena Viņa
ganāmpulka avs nepazustu, bet tiktu atpestīta un nonāktu
laimīgajā debesu svētlaimē. Klausot Jēzus balsij, kas
atbalsojas pilnā mērā caur Kristus dibināto "vienu, svētu,
katolisku un apustulisku Baznīcu", mēs droši sekojam
savam Ganam pa pareizo pestīšanas ceļu uz mūžīgajām
zālainām ganībām debesu paradīzē.
Ko nozīmē klausīt Labā Gana balsij? - Tas nozīmē arī
sekot Viņam droši un bez šaubām, jo Pestītājs labi zina
pareizo un vienīgo ceļu, kas ved uz debess mājām. Visi citi
ceļi, kas šķiet platāki un ērtāki, ved uz elli, uz mūžīgās
pazušanas vietu, un cik ļoti daudz ir arī Sātana avju, kas
labprāt klausa dēmona un melu tēva balsij, pildot Ļaunā
gara gribu, kura vienīgais nodoms ir pazudināt cilvēci,
atraujot to no Dieva, visu Radītāja gribas pildīšanas.
Dažreiz sātana mūzika izklausās vilinošāka, ritmiskāka,
tāpēc tai ir viegli sekot. Tā nereti iekodē jaunu cilvēku caur
smagās rock-pop-mūzikas dēmoniskajiem koncertiem,
šoviem, ievilinot un pakļaujot jauniešu jau ievainotās
dvēseles sātana uzdotajam ritmam, kas nohipnotizē arī savu
klausītāju gribu, iedvesmojot cilvēka garu uz ļaunumu, lai
ietu un demolētu visu, kas pagadās ceļā, pat ar iespēju
nogalināt...
Savukārt Labā Gana ērģeļu stabules mūzika ir liega,
maiga, kas uzrunā dvēseli pazemīgi pieņemt savu likteni,
uzticēt to Dievam un pilnīgi paļauties uz Svētā Gara vadību,
vienmēr dodot Dievam alternatīvu un rīcības brīvību mūsu
dzīvē. Tikai pazemīgas avis ir spējīgas sekot Kristum kā
savam mīļajam un labajam Ganam - bez sirds pazemības tas
nebūs reāli iespējams. Pats Jēzus ir skaidri teicis, ka tas,
"kas izpilda Viņa gribu, ir Viņa brālis, māsa, māte" un
vistuvākais. Piederēt pie Jēzus ganāmpulka avīm nozīmē
uzticīgi pildīt Kristus pavēles un klausīt Viņa mācībai, ko
sargā nemainīgu svētā Māte Baznīca. Klausīsim Labā Gana
balsij, kas izskan arī Kristus Vikāra - pāvesta, viņa palīgu
bīskapu un priesteru balsīs, kad tie Jēzus vārdā vada viņiem
uzticētos ganāmpulciņus un tos apvieno vienā lielā Kristus
ganāmpulkā, kas arī ir Jēzus gribētā un dibinātā pestīšanas
institūcija - Baznīca. Piederēt pie šīs Baznīcas nozīmē
piederēt pie Kristus avīm, kuras klausa viena Gana, nevis 49
000 dažādu pseudo-ganu balsīm, kas tikai sašķeļ un plosa
Kristus mistisko Miesu.
Nebaidīsimies piederēt un droši sekot savam Labajam
Ganam, uzticoties arī Viņa vietnieku virs zemes balsīm,
jo viņus arī vada Sv. Gars, ko tie ir saņēmuši caur
Priesterības sakramenta svaidījumu. "Priecīgi iesim Kunga

namā" un aktīvi darbosimies, lai stiprinātu un turpinātu
Labā Gana iesākto pestīšanas darbu, ko tagad veic mūsu
draudžu gani. Atbalstīsim viņus ar savām lūgšanām,
mīlestību un praktiskajiem darbiem, jo, to darot, mēs
atbalstām pašu Augsto Labo Ganu un Viņu klausām, jo
Jēzus teica: "Kas jūs klausa, tas Mani klausa!"
Dārgie draugi! Esam nosvinējuši pašus skaistākos un
nozīmīgākos mūsu ticības svētkus — Kristus
Augšāmcelšanos, kas turpinās kā viena liela nepārtraukta
svētku diena līdz pat Sv. Gara Nosūtīšanas svētkiem, kas
šogad iekrīt 24. maijā. Personīgi man un, domāju, arī ļoti
daudziem svētku dalībniekiem šie Lieldienu svētki bija ļoti
skanīgi un svinīgi, ko veicināja mūsu kora un solistu
Laimas Lediņas (soprāns), Pāvela Veličko (bass) un Vitālija
Stankēviča (tenora) brīnišķīgie un emocionāli izpildītie
dziedājumi. Izmantojot šādu izdevību, bija iespēja pirmo
reizi nodziedāt mūsu baznīcā klasisko Hendeļa Oratorijas
“Mesija” - Alleluja — latīņu valodā, ko kādreiz pārliku
priekš Majoru kora. Sirsnīga pateicība mūsu koristēm,
ērģelniecēm un ciemiņiem par neaizmirstamajiem svētkiem
gan Vigīlijas naktī, gan Lieldienu rītā.
Mīļš paldies arī visiem draudzes aktīvistiem, sevišķi
Ņinai un Ģeņai (belkām) par lielu upurdarbu svētku
sagatavošanā. Liels paldies jaunajai floristei Dagnijai un
palīdzei Baibai par ziedu skaisto noformējumu dievnamā.
Protams, bez mūsu centīgā sakristiāna Jāņa būtu daudz
vairāk stresu, koordinējot ministrantu darbu draudzē: viņam
sevišķs paldies par visu. Ir liels prieks par Jāņa jauno palīgu
Vladimiru Čubatjuku, kurš tagad arī kalpo kā ministrants ar
saviem dēliem.
Ir pienācis jau pavasaris un ir jāsāk virzīt uz priekšu
dievnama pamatu stiprināšanas darbi. Jau ir sperti pirmie
soļi pamatu apsekošanā. Pagaidām vēl nav zināmi kādi
konkrēti cipari un summas, bet tās būs fantastiskas, paredzu.
Tāpēc vēršos pie visiem draudzes locekļiem un labas gribas
cilvēkiem: lūdzu, palīdziet saglābt mūsu dievnamu gan ar
saviem ziedojumiem, gan arī sameklējot sponsorus. Ja katrs
draudzes loceklis atlicinātu kaut 1 Euro nedēļā
remontdarbiem, tas būtu jau zināms ieguldījums. Paldies
visiem, kuri jau ir ko noziedojuši. Ceru uz Jūsu izpratni un
lūgšanu un materiālo atbalstu.
Maija mēnesī pāriesim uz vasaras laiku. Tāpēc vakara
dievkalpojumi tagad sāksies pl. 19:00 sākot ar 1.05. Ziedu
mēnesī godinām Jaunavu Mariju, svinot Maija mēneša
dievkalpojumus, kuri būs pēc sv. Mises baznīcā. Aicinu tos
praktizēt arī mājās ģimenes locekļu pulkā, noskaitot
Dievmātes litāniju. 14.05. svinēsim Kunga Debeskāpšanas
svētkus. Esam jau iesākuši sv. Ritas no Kašas pagodināšanu
katra mēneša 22. datumā, griežoties pie viņas kā
neiespējamo lietu Aizbildnes savās problēmās. Novēlu
mums visiem labu kristīgu sadarbību, lai mēs kļūtu par
stipru un saliedētu ganāmpulku Labajam Ganam. pr. A. S.
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Īsā Nakts
Šī svētā Vigīlijas nakts, kura ir liturģiskā gada
vissvarīgākā nakts, sākas pusnaktī. Man visus šos
gadus likās, tas nav iespējams, tas nav priekš manis,
pusnaktī, tumsā iet no mājas laukā uz Sv. Misi. Ir taču
vienkāršāk izgulēties un no rīta ierasties uz slavas
dziesmām - Laudēm un dienas Sv. Misi. Tā arī darīju
es un lielākā daļa draudzes locekļu...
Tagad es saku – tas ir nepareizi. Es pārvarēju savus
aizspriedumus, nolēmu būt kopā ar Jēzu visu šo nakti
un nenožēloju to. Nakts pagāja nemanot, jo prāvests
prata noturēt mūsu uzmanību, ka miegs un nogurums
atkāpās. Arī atpūtai atlika pāris stundas.
Pusnakts dievkalpojums sākās ar uguns svētīšanu
un lielās sveces - pashāla - aizdegšanu, no kuras atkal
mēs aizdedzām savas sveces, lai šo gaismu nestu katrs
uz savām mājām. Svētot uguni (tas notiek ārā), pār
mums nolija sīks lietutiņš, kurš mūs mudināja steigties
baznīcā. Sekoja ūdens svētīšana. Kā tas notika? To
jāredz un jājūt katram klātesot. Raiti ritēja svēto rakstu
lasījumi un psalmu dziedājumi starp lasījumiem. To
visu organizēja un vadīja ciemiņš ministrants Jānis
Viļums no Jūrmalas. Mierīgi un pārliecinoši viņš darīja
sev uzdoto darbu mūsu draudzē. Paldies viņam!
Lasījumu bija daudz – veseli astoņi. Septiņu
lasījumu teksti bija ņemti no Vecās Derības, kas
zināmā
secībā
nonāca
pie
Jēzus
Kristus
Augšāmcelšanās momenta. Jau bija sākusies trešā
stunda.
Tad priecīgas torņa zvana un baznīcas zvanu skaņas
piepildīja visu baznīcu “Gods Dievam augstumos”
himnas dziedājuma laikā. Prāvests pavēstīja: “Kristus
ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!!” Jau trešā
stunda, zvani skaļāk zvaniet! Modiniet guļošos, ticīgos
un mazticīgos, jaunus un vecus! Sauciet tos uz
dievnamu! Tumsas vara uzvarēta, Gaisma staro visā
pasaulē, arī Lielvārdē! Kad ovācijas beidzās, tad
turpinājās pirmā svinīgā Sv. Mise jau mūsu dzīvā
Kunga Jēzus Kristus klātbūtnē. Jēzu, piedod mums, ka
vissmagākajā brīdī, pēdējā cīņā ar Nāvi, esam tik maz,
kas Tev līdzi pārdzīvojām šajā Lielvārdes Sv. Krusta
paaugstināšanas baznīcā. Arī es kā liela grēciniece
lūdzu Tavu piedošanu, ka divus gadus neesmu
dzirdējusi prāvesta A. Solima aicinājumu, pat lūgšanos
– nāciet uz Lieldienu Vigīliju šajā Svētajā Naktī.
Tagad tas aizspriedums ir pārvarēts. Nākošās
Lieldienās (2016. g., ja Dievs dos vēl tādu iespēju)
noteikti būšu uz nakts Vigīliju un līdzi ņemšu vēl kādu
no saviem radiem. Paldies priesterim Andrim!
Arī atpūtas stundas pagāja ātri – iedzerot tasi tējas
draudzes mājā agapes
laikā,
pēc
tam
pastaigājoties rīta agrumā
pa sakopto baznīcas
teritoriju. Arī putni sāka
atmosties un dziedāt katrs
savu dziesmu.
Kristus ir augšāmcēlies!
Ludmila Apsīte

Dziesma - Dieva godam
„Mūzika ir patiesā visu cilvēku kopējā valoda, jo runā
dvēsele” (Vēbers).
„Visdziļākās dvēseles skumjas un visgaišāko prieku mēs
varam izdziedāt vai slēpt dziesmās” (Auseklis).
Melodiju skaņas cilvēku pavada visos dzīves posmos.
Pētījumi liecina, ka sākotnējā klasiskā mūzika radusies
Dieva godam. Tā veidojusies daudzos gadsimtos. Jau Seno
Austrumu valstīs - Ēģiptē, Mezopotāmijā, Ķīnā, Indijā - tai
bija nozīmīga vieta dievu godināšanai. Viduslaikos (9.-14.
gs.) radās gregoriskie dziedājumi, mesa, rekviēms. Tādu
klasiķu daiļrades kā Bahs un Hendelis (17. gs.), Haidns (18.
gs.). Mūsu valsts lūgšana-himna „Dievs, svētī Latviju”
radusies 19. gs., bet 20. gs. spilgts garīgās mūzikas
izpaudums redzams Lūcijas Garūtas kantātē „Dievs, Tava
zeme deg!”
Baznīcas mūzika ir ticības izpausmes veids. Tajā atskaņo
mūziku - gan mierīgu, gan gavilējošu, gan līksmu, gan žēli
lūdzošu. Dievkalpojumos dziesma mierina, spēcina,
iedvesmo, apgaro, uzlādē, dziedē, tuvina.
Atņemiet mums dziesmu Mēs būsim akli.
Atņemiet mums dziesmu Mēs būsim kurli.
Atņemiet mums dziesmu Mēs būsim mēmi.
Atņemiet mums dziesmu Mēs būsim bez ticības.
/Modris Mednis, ASV/
Mūsu baznīcā sevišķi bagātīgi Dievu slavējam ar
dziesmu. Par to īpaša pateicība mūsu garīgajam vadītājam
Andrim Solimam. Viņa izvēlētie un komponētie dziedājumi
mūs it kā ieved debesu valstībā, kur ir prieks, gaišums,
mierinājums, saticība, cilvēkmīlestība. Viņa darbība mūsos
rosina pārliecību: „Bez mūzikas nedzīvojiet!” Dievlūdzējus
sevišķi iepriecina līdzās tradicionālajiem dziedājumiem
jaunieviestie atskaņojumi. Tie pacilā garu. Liekas „it kā gars
paceltos tur augstumos.” Sevišķi aizkustinošs šogad bija
Lieldienu dievkalpojums, bagātināts ar svētsvinīgiem,
dvēseliskiem, harmoniskiem dziedājumiem. Klātesot
jāapklust un pārdomās jānoliec galva… Kaut mūsu gaitas
un darbi būtu tikpat apgaroti! Lai Dievs svētī visus, visus,
kam dotas tik brīnišķas spējas tā godināt Kungu!
Lai mūsu priesterim Andrim arī turpmāk spēks, veselība,
emociju un fantāzijas vēriens! „Dziesma pēc pēdējās takts
izskanēšanas nemirst. Tā vienīgi pāriet un dzīvo citesamībā,
tāpat kā aizgājušie mūsu atmiņā.” (V.Sirmais)
„Mūsu dziesmas ir vairogi seni; ja mēs tās par pagalvjiem
liksim - ne sapnī, ne mūžos neaizmigsim.” (V.Ļūdēns)
Vilhelmīne Eisaka
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sajutāmies lepni par savu Latviju, kas ir tik maza un
reizē tik varena, jo Dievs to svētī. Lūdzāmies par
mieru katra sirdīs, ģimenēs, darbā un kaimiņos,
Latvijā, Ukrainā, pasaulē.
Adorāciju atsākām pēc septiņiem, bet Sv. Mise
notika 9:00, kā paredzēts šajā draudzē. Pavērojot
cilvēkus dievkalpojumā, konstatēju, ka no vietējiem
draudzes locekļiem piedalījās ne vairāk par
piecpadsmit cilvēkiem. Cerēsim, ka mūsu dedzīgās
lūgšanas iekustinās kūtrās sirdis un Jūrkalnes un
Alsungas baznīcas piepildīsies ar dievlūdzējiem.
Pēc Sv. Mises notika aizlūgums par Dzimtas koka
dziedināšanu, pēc tam sekoja agape un ceļš mājup.
Sajūta kā pēc labi padarīta darba, kad reizē ir
gandarījums par paveikto un spars jauniem
gandarījumiem un lūgšanām.
Nobeigumā vēl daži secinājumi par apmeklētajiem
dievnamiem. Abās baznīcās bija ļoti auksti, lai gan
apkures katli darbojās pilnā sparā. Tādēļ vēlreiz jāsaka
paldies mūsu draudzes ganam par uzstājību un
neatlaidību baznīcas siltināšanā, jo mūsu baznīca
salīdzinājumā ar tām ir „Taškenta”. Abas baznīcas ir
saglabājušas vecā tipa altārus un balustrādi pie
Dievgalda, kas priecē, jo vienmēr atceros pr.
Bratuškina teikto svētceļojuma laikā uz Medjugorji
2013.g. vasaras sākumā, ka „noņemot šo balustrādi,
mēs apgrūtinām vecos cilvēkus, kuriem ir grūti
notupties un piecelties nepieturoties”.
Lilita Mūrniece

„Dievs, svētī Latviju” Jūrkalnes stāvkrastā
Kopš 2011. gada rudens es sāku regulāri piedalīties
svētceļojumos Dzimtas koka dziedināšanai, kas tiek
organizēti vidēji reizi mēnesī dažādās Latvijas katoļu
draudzēs. Kā lielākā daļa grēcinieku, kļūdas sāku labot
tikai tad, kad „ūdens jau smēlās mutē”. No savas
pieredzes zinu, ka Dievs visu sakārto un atrisina, ja
mēs esam pateikuši savu „jā” ticības apliecināšanai.
Tad nav nepieciešamas nekādas izmaiņas „kopdzīves
legalizēšanai”, bet pietiek ar laulības zvērestu apmaiņu
Dieva priekšā. Tad došanās uz sv. Misi kļūst par
svētkiem un viena gada laikā var izbrīvēt laiku, dabūt
atvaļinājumus darbā, lai dotos uz vairākiem tuviem un
tāliem svētceļojumiem un lūgtos tajos ne tikai par savu
dziedināšanu, bet par mūsu Latviju, pasauli, svešiem
cilvēkiem.
Tā nu mēs, apmēram 40 cilvēki, 20.03.2015.
plkst.18.00 Sāpju Dievmātes baznīcā izsūdzējām
grēkus, dažiem pat palaimējās izsūdzēt grēkus
kardinālam J. Pujātam, saņēmām Euharistiju un kopā
ar pr. Andreju Trapučku devāmies uz pirmo pieturas
vietu - Alsungas Sv. Miķeļa baznīcu. Kā bija plānots,
22:00 uzsākām krusta ceļu sveču gaismā.
Noskaņojums bija ļoti svinīgs, sienas pulkstenis fiksēja
laiku ik pa pusstundai, bija sajūta, ka mūs patiesi vada
Kungs, jo nevienā vietā pulksteņa zvanu skaņas
neatskanēja nevietā. Pēc
Krusta ceļa lūdzāmies
lūgšanas un kronīti Sv.
Mihaelam un 21.03.2015.
plkst. 00:10 bijām gatavi
doties uz savu galamērķi:
Jūrkalnes Sv. Jāzepa
baznīcu.
Pēc
iekārtošanās
draudzes mājā devāmies
uz baznīciņu ar brīnišķīgu
Sv. Jāzepa altārgleznu,
senatnīgiem lukturiem un
lustrām, kuģa maketu ar
gaismekļiem (skat.attēlā),
ko
novērtēt
pilnībā
varējām tikai no rīta. Nakts adorāciju sveču gaismā
sākām ap pusdiviem un beidzām pussešos. Daudzas
lūgšanas veltījām Sv. Jāzepam, skaitījām Rožukroņa
visas daļas, Žēlsirdības kronīti 3:00 naktī, utt. Mazā
baznīciņa bija dzīvības pilna, jo gulēt gribētāji drusku
pasnauda draudzes mājā un nāca turpināt lūgšanas. Arī
es atpūtos gandrīz stundu, lai ar jauniem spēkiem
slavētu Dievu.
Ap pussešiem visi devāmies sveikt jauno dienu uz
Jūrkalnes stāvkrastu, jo mērķis bija sešos no rīta kopīgi
nodziedāt „Dievs, svētī Latviju” galējā Latvijas
robežpunktā pie jūras reizē ar visiem cilvēkiem
Latvijā, kuri klausās un pievienojas Latvijas himnas
atskaņojumam pa radio. Grūti aprakstīt saviļņojumu,
kas pārņem, stāvot uz nelielas platformas kuģa
priekšgala formā virs aptuveni 20 metru augstas krasta
kāpas un veroties jūras plašumā. Skanēja vareni! Visi

Gavēnis ir aizvadīts.
Kā mēs to esam izmantojuši, tas atkarīgs no katra
paša. Esam lūguši žēlastības grēku piedošanai, arī esam
saņēmuši, ko katrs pelnījuši. Gavēņa laikā Jēzus bija vai
ir visdāsnākais, visžēlsirdīgākais, tādēļ arī mūsu
prāvests mudināja nākt pie grēksūdzes ikvienu draudzes
locekli, lai neviens nepaliktu bez gavēņa laika
žēlastības, ko saņemam Gandarīšanas sakramentā.
Manuprāt, šoziem gavēni “saīsināja” draudzes
krustaceļš, ko vadīja prāvests. Pie katras stacijas
lūdzāmies par savām un draudzes vajadzībām. Līdz ar
to arī dzīvojām līdzi Jēzus ciešanām.
Nebūtu slikti praktizēt mēnesī reizi krustaceļu pirms
kādiem lieliem notikumiem, pirms lielu darbu sākšanas,
vai arī kādā tukšākā laikā, kad nav atzīmējamo dienu,
vai arī kādā noteiktā datumā Dievmāmiņas atcerei.
Bet Dievs dod vēl vienu iespēju saņemt žēlsirdību no
viņa, skaitot Žēlsirdības kronīti. “Ar šīs lūgšanas
palīdzību jūs iegūsiet visu, ko vien lūgsiet, ja tas
saskanēs ar manu gribu” (Sv. Faustīnas Dienasgrāmata,
1731)
Kā lūgt Dieva žēlsirdības kronīti? Atbildi var atrast
žurnālā “Mīliet viens otru”.
Lūdzies dienas deviņas un Dieva Žēlsirdības svētkos
nožēlo grēkus no sirds, izsūdzi tos un pieņem
Vissvētāko Sakramentu Euharistijas laikā. Tas nav
daudz prasīts par pilnīgu grēku un soda atlaišanu. Es
pateicos TEV, Jēzu, Žēlsirdības Karali.
Ludmila Apsīte
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Pateicība
Patiesā cieņā un mīlestībā pateicos Skrīveru aprūpes
centra
ārstam,
vadītājai,
medpersonālam,
apkalpojošajam personālam, par profesionalitāti,
pieredzi un iejūtību, ko sniedza man smagajā slimības
laikā.
No sirds vēlu Jums panākumus darbā arī turpmāk.
Izsaku pateicību par svētīgo darbu priesteriem, kuri
lūdzās par manu atveseļošanos. Tāpat arī
Lielvārdes Romas katoļu draudzei un
priesterim, kuri nemitīgi savas lūgšanas
veltīja manai atveseļošanai. Novēlu daudz
Jums izturības un spēka, veselību un Dieva
žēlastības. Lai Sv. Gars stiprina Jūsu sirdis,
lai Dievmāte ņem Jūs savā patvērumā.
Ar dziļu cieņu un pateicību: Olga Zeize

Maija mēneša
dievkalpojumu
kārtība
Lielvārdes Romas
katoļu draudzē
Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana
un adorācija;
10:30 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise un maija mēneša dievkalpojums.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00 un maija mēneša
dievkalpojums.
Uzmanību! Ar 1.05. pārejam uz vasaras laiku!
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās:
sv. Mise pl. 19:00 un maija mēneša dievkalpojums.

Rožukronis Dievmāmiņai
Balto rožu ziedu zvanus lūdzu visai pasaulei,
Darināsim Rožukroni Dievmāmiņas godībai.
Skanēs rožu ziedu zvani visu tautu valodās,
Dievmāmiņu godinās gadsimteņu paaudzēs.

30.04. — Svētā Stunda pēc sv. Mises 18:00.
1.05. — Sv. Jāzepa, strādnieku Aizbildņa, svētki:
sv. Mise pl. 19:00 un Jēzus Sirds dievkalpojums.
Maija mēneša dievkalpojums būs pirms Mises 18:30.

Terra Mariana, ave, ave Maria: Esi sveicināta Marija!
Rožukroņa iesākums — Dieva sūtnis Eņģelis:
“Esi sveicināta Marija, Kungs ir ar tevi!”
Dievs savu Dēlu sūtīja Sirds Bezvainīgās rokās,
Gaismu no Gaismas iededza Dāvida pilsētā – Betlēmē,

3.05. — Maija mēneša dievkalpojums būs pirms
Mises 10:40. Pēc Mises sekos Jēzus Sirds
dievkalpojums un Euharistiskā procesija.

Terra Mariana, ave, ave Maria, Esi sveicināta Marija!
Dievmātes dzīvē svēts Rožkronis vīts,
Dieva Mīlestības lūgšanu noslēpumos likts;
Rozes priecēja, dzeloņi sāpīgi dzēla,
Rožkronis Dievmāti uz debesīm cēla pie Dievišķā
Dēla.

13.05. — Fatimas Dievmātes diena
14.05. — Kunga Debeskāpšanas svētkos:
19:00 — svinīgā svētku Mise ar procesiju.
22.05. — Sv. Ritas no Kašas piemiņas dienā 19:00:
Sv. Mise ar aizlūgumiem par visām mūsu problēmām.

Lūgšanu Rožkronis Dievmātes rokā,
Zvaigznes debesīs - Dievmāmiņas rota;
Lūdzies par mums, Žēlsirdīgā, lūdzam tevi, lūdzies
Tagad un mūsu nāves stundā, Amen.
Valērija Kalve

24.05. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas
svētkos:
bērnu Pirmā svētā Komūnija pl. 11:00.
Noslēdzas Lieldienu laiks!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.05. ir “Atvērto durvju diena” Rīgas Garīgajā
seminārā, Katoļu ielā 16, kur ikviens varēs apskatīt
semināra telpas un tuvāk iepazīt semināristu ikdienu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aicinām pieteikties svētceļojumam ar autobusu pa
Rīgas baznīcām kādā no maija mēneša sestdienām.

Apsveicam draudzes aktīvistus:
Dzimšanas dienā — sakristiānu Jāni Koviņu
(25.05.), ministrantu Jāzepu Tarvidu (27.03.).
Vissirsnīgākie sveicieni pr.
Andra Solima māmiņai Annai
Solimai dzīves 85 gadu jubilejā
(22.05.)!!! Lai Dievmāmiņa
stiprina Jūsu veselību un dod
vēl
daudz
iepriecinājuma,
ikdienā kopā ar mums slavējot
Kungu!!! Paldies par Jūsu
lūgšanu dzīves upuri!
Pr. Andris un draudze

Brāļi un māsas Kristū!
Aicinām ziedot Baznīcas remontdarbiem!!!
Var veikt pārskai jumu uz draudzes kontu:
Lielvārdes Romas katoļu draudze,
Meža 18, Lielvārde, LV‐5070
SEB Banka, konts: LV05UNLA0050005798451
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vissaulainākie sveicieni visām māmiņām un
vecmāmiņām Mātes dienā (10.05.)!

„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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