
 

 

Mūsu           draudze 
Oktobris, 2015 Nr. 10 (26) 

Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Redakcijas sleja 

Lai Trīsvienīgā Dieva svētība pavada visus mūsu 
avīzītes lasītājus un līdzstrādniekus, kuri dalās ar 
savām pārdomām par mūsu draudzes dzīvi! Mīļie 
draugi! Ir aizritējis pirmais un izņēmuma kārtā siltais 
un skaistais rudens mēnesis, kurā esam jau ievākuši šī 
gada ražu savos dārziņos, laukos, tīrumos un mežos. 
Arī man bija prieks par ogām, ko deva 2 ķiršu kociņi 
un 3 upeņu krūmi dārzā aiz draudzes mājās. Kādreiz 
tur bija liels kartupeļu dārzs, kurā bija pat kūtiņa 
priekš cūkām... Protams, ja ir kaut neliela saimniecība, 
tā tomēr vienmēr prasa lielu darbu, lai izaudzētu labu 
ražu. Bet, ja nav, kas to smago darbu dara, tad tāda 
saimniecība kļūst tikai par apgrūtinājumu. Tāpēc savā 
ziņā ir labi, kad priesteriem vairs nav savu zemes 
īpašumu un saimniecību, ka tiem nav jāslauc govis vai 
kazas, jo tad viņiem nebūtu laika strādāt Kunga druvā 
dvēseļu pestīšanas darbu, ko nevar aizvietot laju darbs.  

Oktobra mēneša 2. svētdienā mūsu draudze tiek 
aicināta sirsnīgi pateikties Radītājam par visām 
veltēm, kuras esam šogad saņēmuši. Parasti mēs visi 
protam labi lūgt “mūsu dienišķo maizi”, bet vai 
atceramies arī pateikties Kungam par barību pirms un 
pēc ēšanas? Katrā Euharistijā mēs saņemam arī 
Debesu Maizi un Vīnu — Kristus Miesu un Asinis, 
par ko arī vienmēr slavējam Debesu Tēvu, kurš sūtīja 
nāvē mūsu vietā savu Viendzimušo Dēlu, lai mēs, 
Viņa bērni, varētu atdzimt un būt kopā ar Viņu 
debesīs. Katram no mums ir daudz Dieva dāvanu, par 
kurām esam aicināti pateikties ikdienā. Vai bieži mēs 
to darām? Varbūt paiet veselas nedēļas, mēneši, pat 
gadi, kamēr cilvēks atjēdzas pateikt Kungam 
“paldies”, un tad nereti tas notiek tikai tad, kad viņš 
pazaudē to, kas viņam bija tik dārgs, bet mazvērtēts, 
piem., vecāki, brāļi, māsas, veselība, kustības dāvanas, 
darbs, draugi u.c. Ļoti bieži mēs nenovērtējam to, kas 
mums ir, un tikai tad, kad to zaudējam, tad sākam 
saprast, ko tas mums nozīmēja mūsu dzīvē. Cilvēki 
skrien un skrien dzīves skrējienā, iejūgti entajos 
darbos, kuru dēļ nav laika priekš saviem bērniem, 
slimajiem vecākiem, draugiem, kurus ātri vien 
aizmirst... Pat tad, kad vecāki ir smagi slimi vai 
kopjami, bērniem nav laika viņus aprūpēt, tāpēc tos 
iebāž pansionātā, lai tur ātrāk nomirst un netraucē. Un 
tikai viņu bērēs beidzot apjēdzas, ka nu tos ir 
zaudējuši, un tad sākas teātris — asaru plūdi, skaļas 
vaimanas, ožamais spirts, sirds lēkmes un ģīboņi pie 

vecāku kapa. Bet kur bērni un mazbērni bija agrāk, 
kamēr vecāki bija dzīvi un tik ļoti gaidīja savas 
atvasītes kaut reizi gadā ciemos? Tāda nepateicība 
mūsdienās ir ļoti izplatīta arī mūsu tautā.  

Aprūpējot manu saslimušo māmiņu Ogres slimnīcā, 
šo 11 dienu laikā labi sapratu, ko nozīmē šāda guļošo 
slimnieku aprūpe, redzot slimnieku ciešanas un sāpes. 
Tas ir smags darbs, kas prasa ļoti lielu mīlestību un 
pacietību slimo aprūpē. Un tomēr gribētos aicināt 
bērnus atrast iespēju būt pateicīgiem un upurgataviem 
aprūpēt savus slimos vecākus pašiem, nevis atdot tos 
nomirt pansionātos. Gribu sirsnīgi pateikties visiem 
draudzes locekļiem, kuri lūdzās par manas māmiņas 
Annas atveseļošanos. Pagaidām Dievs ir uzklausījis 
mūsu visu lūgšanas un māmiņa atkal ir mūsu vidū 
baznīcā, par ko viņa arī jums no sirds pateicas. Sevišķi 
esmu pateicīgs Ņinai un Ģeņai, kuras palīdzēja man 
aprūpēt māmiņu slimnīcā.  

12.-14.09. tika svinēti mūsu draudzes lielākie un 
vienīgie svētki Svētā Krusta paaugstināšanas godam ar 
40 stundu atlaidām. 12.09. vakara dievkalpojumu 
vadīja jaunais Aizkraukles prāvests pr. Māris Ozoliņš, 
bet 13.09. mūs iepriecināja jauniesvētītais pr. Juris 
Skutelis, kurš pēc svinīgās sv. Mises deva visiem 

ticīgajiem savu primicianta 
svētību un dalīja piemiņas 
bildītes. Pr. Juris bija pie 
mums praksē Visu Svēto 
viģīlijā 2013. gadā, 
pazemīgi palīdzēdams arī 
dziedāt korī. Tagad viņam 
bija liels prieks dziedāt sv. 
Pētera misi kopā ar vareno 
kori pie altāra jau kā 
priesterim. Draudze 

uzdāvināja jaunajam priesterim skaistu sarkanās krāsas 
ornātu, ar kuru viņš celebrēja sv. Misi. Paldies visiem 
ziedotājiem!  

Bet draudze turpina vākt ziedojumus dievnama 
pamatu un sienu remontdarbiem, jo no vajadzīgās 
summas vēl nav savākta pat puse. Lai Dievs aizmaksā 
ikvienam, kurš ir ziedojis un vēl ko ziedos šim 
lielajam mērķim. 2017. gadā būs dievnama 25 gadu 
jubileja. Ļoti gribētos to nostiprināt un atjaunot visā tā 
oriģinālajā krāšņumā uz sudraba jubileju, bet tas būs 
atkarīgs no draudzes līdzdalības un atsaucības. Aicinu 
šajā nodomā veltīt Rožukroņa lūgšanas oktobrī un 
katrā mēneša 22. datumā lūgt sv. Ritas palīdzību.  A.S. 
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Oktobris – Rožukroņa mēnesis  
 

Rožukroņa lūgšanas nozīmi mūsdienās ir 
īpaši uzsvēris pāvests Jānis Pāvils II. 1978.gadā, 
sava pontifikāta sākumā, uzrunājot ticīgos Sv. 
Pētera laukumā, viņš teica: “Rožukronis ir mana 
mīļākā lūgšana. Tā ir brīnišķīga savā vienkāršībā 
un dziļumā. No visas sirds es aicinu jūs lūgties 
Rožukroni!” Ar savu apustulisko vēstuli 
“Rosarium Virginis Mariae” 2002. gada 18. 
oktobrī Svētais tēvs pievienoja tradicionālajām 
trim Rožukroņa daļām ceturto jeb Gaismas 
noslēpumu daļu. To lūdzoties, tiek pārdomāti Jēzus 
darītie brīnumi un citi Baznīcai svarīgi notikumi.   

Rožukroņa lūgšana sevī ietver visus 3 katoliskās 
Baznīcas katehismā minētos lūgšanas veidus — tā ir 
gan verbāla lūgšana, gan meditācija jeb apcere, gan 
arī atver sirdi visaugstākajai lūgšanas formai — 
kontemplācijai.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Rožukronis 

Baltās karaliskās rozes Dievmāmiņas godam zied; 
Zem kājām rožu ziedu paklājs, rokās Rožukronis balts- 
Dzīvs Dievmāmiņas dzīves stāsts Rožukroņa lūgšanās: 
Eņģeļa sveiciens, Dieva Dēls, Bezvainīgai Sirdij prieks. 
“Raug, es esmu mana Kunga kalpone, lai notiek pēc 
tava vārda!” 
Jaunavu Jaunava, cerību Māte, lūdzies par mums! 
Tavā patvērumā steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja! 
Mēs Tevi lūdzam, lūdzies par mums! Amen. 
 

Dieva dāvanas 
 

No debess dāvanām Dievs katram ir ko šūpulī licis, 
Visdārgāko no Dieva Tēva mīlošās Sirds: 
Acu gaismu saulei un pasaulei visu 
Un vēl Mīlestību Savu turpināt. 
Esmu bagāts, apveltīts, savas dzīves ceļu eju, 
Ar dvēseli Dieva Dāvanas smeļu. 
Radītāju savu mīlu ar sirdi un spēku 
Par Dievišķo Maizīti izaudzētu. 
Tev pateicība, mans Dievs, ir lūgšanas manas. 
Lūdzos, lai Tu mani sadziedētu 
Un kā zaru pie Dzīvības koka paturētu. 

 
 

Lūgšana 
 

Dievs, Svētais Gars, lūdzu, atver manu muti, 
lai varu liecināt par Tevi! 
Dievs, Svētais Gars, lūdzu, atver manas rokas, lai 
varu saņemt Tavu palīdzību! 
Dievs, Svētais Gars, lūdzu, atver manu sirdi, lai es 
sajustu Tavu MĪLESTĪBU! Amen. 

 
Valērija Kalve 

 
   

  

 Kāpēc tieši oktobris ir Rožukroņa mēnesis? 
 

     Baznīcas dzīvē oktobris ir 
veltīts Rožukroņa lūgšanai. Visu 
mēnesi ticīgie ir aicināti veltīt 
laiku šai  lūgšanai, gan kopā 
lūdzoties draudzē, gan vienatnē 
pastaigājoties pa skaistu rudenīgu 
mežu. Katrs, kurš lūdzas 
Rožukroni, noteikti varēs 
pastāstīt, cik svētīgs ir laiks, kas 
veltīts šai lūgšanai, jo nes augļus 

garīgajā un laicīgajā dzīvē. Citādi nevar būt, jo 
Rožukronī mēs pārdomājam Evaņģēlija notikumus, kas 
ir saistīti ar Jēzus un Marijas dzīvi. Šie notikumi palīdz 
arvien vairāk izpildīt Dieva gribu savā dzīvē un sekot 
Kristum.  

Rožukroņa Dievmātes svētkus 1578. gadā iedibināja 
pāvests Pijs V, lai pateiktos Dievmātei par divus gadus 
iepriekš pie Lepanto notikušo brīnumaino kristiešu flotes 
uzvaru pār turku armādu. Acīmredzot šie svētki bija 
impulss pāvestam Leonam XIII, lai 1884.gadā ar 
encikliku „Superiore anno”  oktobri pasludinātu par 
Rožukroņa mēnesi visā Baznīcā. Šajā enciklikā pāvests 

Rožukroni nosauc par lūgšanas 
veidu, kas visvairāk patīk Marijai. 
Gadu iepriekš pāvests bija izdevis 
pirmo Rožukronim veltīto 
encikliku Baznīcas vēsturē 
„Supremi Apostolatus Officio”, 
kurā iesaka visās baznīcās un 
kapličās, kas ir veltītas Jaunavai 
Marijai, no 1. oktobra līdz 2. 
novembrim skaitīt vienu 
Rožukroņa daļu kopā ar Loretas 
litāniju. 
Pāvestu Leonu XIII bieži sauc par 

Rožukroņa pāvestu, jo no 1883. -1898.gadam viņš izdeva 
12 Rožukronim veltītas enciklikas. Viņš pats ļoti mīlēja 
šo lūgšanas veidu un bija Nemitīgā Rožukroņa brālībā, 
kas katru mēneša pirmo dienu no pl. 22.00 līdz 23.00 
palika nomodā un lūdzās Rožukroni. Leons XIII ieviesa 
lūgšanu sv. Jāzepam pēc Rožukroņa un Loretas litānijā 
iekļāva „Rožukroņa karaliene, lūdz par mums!” 1891. 
gadā enciklikā „Octobri mense” Leons XIII vēlreiz 
aicina lūgties Rožukroni, atgādinot ticīgajiem par dažādu 
veidu ļaunumu, kas uzbrūk kristiešiem un novājina 
ticību. 

Lūgties Rožukroni kristieši ir aicināti pēc iespējas 
katru dienu, bet oktobrī mēs visi ar īpašu uzmanību un 
degsmi lūdzamies Rožukroni, lai, pārdomājot 
noslēpumus, barotu savu ticību, pieaugtu mīlestībā un 
cerībā. Darīsim to arī šogad oktobrī, jo mums apkārt ir 
tik daudz ļaunuma, kas novājina dievišķos tikumus. 
Pārvarēsim visas grūtības ar dedzīgu un dievbijīgu 
Rožukroņa lūgšanu savā draudzē un ģimenē! 

Pr. Vitālijs Filipenoks  
(Avots: http://katolis.lv/biblioteka/tematiskais-katalogs/

baznicas-tradicija/rozukrona-menesis.html)  
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2. oktobris - Svēto sargeņģeļu diena  
Svēto sargeņģeļu svētki atklāj eņģeļu kalpojuma 

būtību - slavēt Dievu un dziedāt Viņa godam. Tomēr 
sargeņģeļu piemiņas diena atgādina vēl kādu būtisku 
eņģeļu uzdevumu - “savā brīnišķīgajā apredzībā Kungs 
Dievs ir sūtījis savus eņģeļus, lai viņi mūs sargātu”. 
Vecā Derība bieži runā par eņģeļu parādīšanos, piem., 
vadot patriarhus viņu tālajos ceļojumos vai sargājot 
Dieva tautu ceļā uz Apsolīto zemi. 90. psalms mūs aicina 
pateikties par to, ka Dievs ir devis savam eņģelim pavēli 
mūs sargāt visos ceļos, lai mēs nesavainotu kāju uz 
akmens. Arī Jēzus runā par eņģeļu klātbūtni, kas mums 
ir dāvāta. 

Uzsverot bērnu lielo cieņu, Kungs 
apstiprina: “Viņu eņģeļi vienmēr redz 
mana Debesu Tēva vaigu.” Dieva 
Vārda iedrošināti, mēs lūdzam, lai 
Kungs mums dāvā žēlastību "vienmēr 
atrasties eņģeļu aizsardzībā, ar prieku 
dzīvot slavēšanas garā virs šīs zemes, 
lai vēlāk dziedātu eņģeļiem līdzi arī 
Debesu valstībā". 

Neaizmirsīsim pateikt PALDIES 
savam sargeņģelim, kas mūs pasargā ik dienu!!!  

I. Sniedziņa 
 

Kādas ir manas attiecības ar sargeņģeli? 
 

Sargeņģeļi eksistē. Tā nav pasaka. Viņi ir mūsu 
līdzgaitnieki, ko Dievs mums ir devis. Viņi nemitīgi mūs 
pavada – sacīja pāvests Francisks 2014. gada 2. oktobra 
Svētās Mises laikā. Homīlijā viņš mudināja, lai katrs no 
mums uzdodam sev jautājumu: “Kādas ir manas 
attiecības ar sargeņģeli un vai es viņu klausu?” Svēto 
sargeņģeļu liturģiskās piemiņas dienas lasījumi runā par 
eņģeli un par bērnu. Francisks atgādina, ka Dievs katram 
no mums ir nolicis blakus sargeņģeli. Ja kāds no mums 
domātu, ka var iet uz priekšu savā dzīvē viens pats, viņš 
ļoti maldītos – brīdina Svētais tēvs. Ja cilvēks domā, ka 
ir liels un pašpietiekams, tā jau ir augstprātība. Jēzus 
māca apustuļiem, lai viņi būtu kā bērni. 

Evaņģēlijā lasām, ka mācekļi savā starpā strīdējās, 
kurš no viņiem ir lielākais. Runa ir par karjerismu. 
Pirmajiem bīskapiem bija šis karjerisma kārdinājums. 
Tas nav labs piemērs, tomēr tā ir realitāte. Tāpēc Jēzus 
mācīja, kādai jābūt viņu attieksmei, lai tā būtu pareiza 
attieksme. Apustuļiem jābūt kā bērniem, kuri ir atvērti, 
klausās, pieņem padomu un palīdzību. Lūk, tas ir 
pareizais ceļš! Tiem, kuri vairāk līdzinās bērnam, ir 
spējīgāki kontemplēt arī Debesu Tēva skaistumu. Šādi 
cilvēki ar atvērtu sirdi ieklausās sava sargeņģeļa balsī. 

„Saskaņā ar Baznīcas tradīciju, mums visiem ir savs 
sargeņģelis, kurš mūs sargā un uzrunā”, turpināja 
Francisks. „Cik gan bieži esam dzirdējuši: Tev vajadzētu 
darīt tā un tā! Tā nedari! Esi uzmanīgs! To esam 
daudzreiz dzirdējuši. Tā ir šī mūsu ceļabiedra balss. Mēs 
varam būt droši, ka viņš ar saviem padomiem pavadīs 
mūs līdz pat dzīves beigām un tāpēc esam aicināti viņā 
ieklausīties, nepretoties viņam. Pretošanās, sacelšanās, 

griba būt neatkarīgiem skar mūs visus. Tā ir tā pati 
lepnība, kas piemita mūsu tēvam Ādamam paradīzē. 
Nesacelies! Seko viņa padomiem!” 

Pāvests uzsver, ka neviens no mums nevar iztikt bez 
citiem. Neviens nevar iet uz priekšu vienatnē un neviens 
nedrīkst domāt, ka ir viens un pamests, jo katram no 
mums ir dots šis ceļabiedrs. Neklausīt viņa padomiem, 
neklausīt viņa balsi nozīmē teikt viņam: „Ej taču 
projām!” Dzīt savu ceļabiedru prom ir bīstami, jo 
neviens nevar būt par padomdevēju pats sev. Es varu dot 
padomus citam, bet nevaru dot padomus pats sev. 
Svētais Gars man dod padomus. Eņģelis man dod 
padomus. Tāpēc mums ir vajadzīgs sargeņģelis. Mācība 
par eņģeļiem nav pasaka. Tā ir dzīves īstenība. To sacīja 

pats Dievs: „Es sūtu tev priekšā eņģeli, lai viņš tevi 
sargātu un pavadītu tavā ceļā, lai tu nekļūdītos”. 
Pāvests aicina ticīgos pārdomāt dažas būtiskas lietas. 
„Šodien es gribētu uzdot jautājumu - Kādas ir manas 
attiecības ar sargeņģeli? Vai es klausos, ko viņš man 
saka? Vai no rīta pasaku viņam ‘Labrīt’? Vai lūdzu 
viņam: ‘Sargā mani, kamēr es guļu’? Vai sarunājos 
ar viņu? Vai lūdzu viņam padomu? Viņš ir man 
līdzās. Šodien katrs no mums atbildēsim uz šo 
jautājumu: ‘Kādas ir manas attiecības ar šo eņģeli, 
ko Kungs sūtīja, lai mani sargātu un pavadītu, un 

kurš vienmēr redz Tēva vaigu, kuš ir debesīs?’ ”. 
J. Evertovskis/VR  

(Avots: http://lv.radiovaticana.va/storico/2014/10/02/)  

 
Oktobra 2. svētdiena - Ražas svētki  

Ražas svētki ir pateicības svētki, kuros  pateicamies 
Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās 
nestajiem augļiem.   
Šajos svētkos ticīgie nes uz dievnamu pašu audzētus 
augļus un dārzeņus, ziedus, kurus novieto uz dievnama 
altāra. Arī šogad mūsu draudzē īstenosim šo tradīciju, 
tādēļ mudinām ziedot un jau iepriekš atnest uz dievnamu 
pašu izaudzētās dabas veltes. 
Kopīgi Sv. Misē pateiksimies par bagātīgo ražu, kā arī 
pārdomāsim to, kāda ir bijusi sēkla, ko esam dēstījuši 
attiecībās ar Dievu un līdzcilvēkiem. Tā kā cilvēks bieži 
vien ir paradis sūroties un bēdāties, tieši šie svētki aicina 
neaizmirst pateikties Dievam par savu nodrošināto dzīvi, 
pajumti, iztiku u.c. lietām. 

Apustulis Pāvils 2. vēstulē korintiešiem saka: “Kas 
sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas 
arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī 
apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu 
devēju Dievs mīl.” Ar šiem vārdiem viņš atgādina, ka 
Dievs ikvienam var dot bagātīgu žēlastību, kā arī vairo 
mīlestībā nesto dāvanu.  

Cerot uz atsaucību, I. Sniedziņa  
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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, piektdienās un 
sestdienās: sv. Mise pl. 18:00. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Umanību!!! 

Ar 1.10. pārejam uz ziemas laiku! 
1.10. — Sv. Terēzītes no Bērna Jēzus svētki un 

mēneša pirmā ceturtdiena:  
pl. 17:30 — Rožukronis, 

pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes 
dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda. 

 

2.10. — Sv. Sargeņģeļu diena un mēneša pirmā 
piektdiena: pl. 17:30 — Rožukronis, 

Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 18:00. 
 

4.10. — Mēneša pirmā svētdiena: pēc Mises Jēzus 
Sirds dievkalpojums un Euharistiskā procesija. 

 
RAŽAS SVĒTKI un sv. Meinarda piemiņa 

11. 10. tiks svinēti Ražas svētki, kuros tiekam 
aicināti pateikties Radītājam par šīgada ražu dārzos, 
laukos, tīrumos, mežos, ūdeņos, bet neaizmirsīsim arī 

pateikties par garīgajām veltēm mūsu ikdienā. 
Lūgums atnest līdzi sagatavotus augļu, dārzeņu 

groziņus, vai arī maizi, cepumus, medu, zivis, gaļas 
un labības produktus, kas tiks pasvētīti 

dievkalpojuma laikā un vēlāk mājās sadalīti 
ģimenes locekļu un draugu pulkā kopīgajā maltītē. 

Pēc dievkalpojuma paredzēta 
agape — sadraudzības 
maltīte!!! Esiet visi mīļi 

aicināti piedalīties!!! 
 

18.10. — Misiju svētdienā 
ziedojumi Misijām. 

 

22.10. — Sv. Jāņa Pāvila II 
piemiņas diena. 

40 stundu atlaidas 
14.09. mūsu mīļā staltā Baznīca svinēja sava vārda 

svētkus. Tie ilga trīs dienas ar 40 stundu atlaidām. 
Atlaidas vajadzīgas mūsu dvēselītēm par grēkiem, ko 
dzīves laikā esam sakrājuši. Šīs atlaidas vajadzētu 
izmantot gan jauniem, gan veciem. Jauniem, lai dzīvē 
viss veiktos, veciem, jo nezinām neviens, kad Dievs 
pasauks mūs uz mūžību.  

Biju pārsteigta, ka pirmajā dienā (12.09., sestdienā) 
rīta Sv. Misē (11:00) bija tik maz ticīgo (15 + koris). 
Labāka situācija bija vakara Sv. Misē (17:00). Patika 
viespriestera Māra Ozoliņa (no Aizkraukles) Sv. Mise 
kā arī sprediķis. Sprediķī bija runa  par ticības izpratni 
un lūgšanu nozīmi ikdienā. Domāju, ka mūslaikos diez 
vai atradīsies tik naivs cilvēks, ka ar svecītes aizdegšanu 
lauka malā rudenī tiešām gaidītu kartupeļu ražu.  Bet 
man patika šis salīdzinājums ar mazticīgo, 
mazpraktizējošu katoļu rīcībām, domām. Tā viens no 
maniem svaiņiem katru gadu piedalās Aglonas svētku 
tautas Krusta ceļā. Pirms gadiem 15 viņš to uzskatīja par 
ļoti svarīgu un auglīgu notikumu savā dzīvē, ka tas 
atsver visa gada baznīcā iešanu. Varbūt ir labojies, jo nu 
jau kļuvis pensionārs... Patika aktīvā un saskaņotā 
dziedāšana, bija labi dzirdamas vīriešu balsis. 

Dažus vārdus par 13.09. svētdienas Sv. Misi – tā bija 
izcila, visa Sv. Mise bija lūgšana dziedot. Koris pārspēja 
pats sevi, prāvesta Andra un priestera duets labi 
papildināja skaistās Vesperes, ka likās visa Baznīca 
dzied. Kas dzied, tas lūdzas divkārši. Domāju, ka nebija 
neviena vienaldzīgā. Paldies Dievam, ka mums ir 
prāvests Andris, kas visu to organizē. 

Noslēdzošā Sv. Misē sprediķī uzzinājām par Jēzus 
Svētā Krusta likteni: kā tas bija pazudis, kā svētā Helēna 
to atrada un Krusta tālāko likteni. Tas ir svarīgi mums 
zināt – kā lietot krusta zīmi ikdienā, krucifiksu mājās, 
sabiedrībā - neslēpjot to zem apģērba. 

Gaidu nākošos svētkus!    
L. Apsīte 
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Sirsnīga pateicība: 

 Andrim Grizānam par cītīgu zāles pļaušanu visā 
dievnama teritorijā!!! 

Visiem, kuri ziedoja un ziedos draudzes 
remontdarbiem!!! 

Visiem, kuri lūdzās par manas māmiņas Annas 
atveseļošanos un palīdz viņas aprūpē! Pr. Andris 

Brāļi un māsas Kristū! 

Aicinām ziedot Baznīcas remontdarbiem!!! 

 Ziedojumu  var nodot personīgi dievnamā prāvestam 

A.Solimam vai ieskai t draudzes kontā:  

Lielvārdes Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90001080360 

SEB Banka Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451  


