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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Lai ir slavēts Jēzus Kristus Karalis! Mani mīļotie
draudzes locekļi un visi mūsu avīzītes lasītāji! Visus
sirsnīgi sveicu Jaunajā Baznīcas liturģiskajā gadā, kas sākas
tieši šodien, 29.11., ar Adventa laika pirmo svētdienu, kura
tiek noteikta atkarībā no sv. Apustuļa Andreja svētku
dienas 30.11. tuvuma, proti, ja tā iekrīt no pirmdienas līdz
trešdienai, tad Advents sāksies ar svētdienu pirms sv.
Andreja dienas. Ja tā iekrīt no ceturtdienas līdz sestdienai,
tad Jaunais Baznīcas gads sāksies svētdienā pēc
Pirmaicinātā Apustuļa Andreja svētkiem. Adventa I
svētdienā dievnamā mūs sagaida skaistais Adventa vainags
ar četrām svecēm, ko no priežu zariņiem
nopina mūsu floriste Dagnija, par ko viņai mīļš
paldies, kā arī par altāru pušķojumiem Adventa
stilā, kad no altāriem tiek novākti ziedi, kurus
var aizvietot ar priežu, egļu zariņiem un
dekorācijām. Katru Adventa svētdienu kāds no
mazajiem draugiem, ja tāds atradīsies dievkalpojumā,
aizdedzinās vienu Adventa sveci vainagā, kura zaļie zari
simbolizē mūžību. Sveces ir ticības gaismas simbols, kuras
dedzinām kā gaismas lāpas ceļā uz mūžību, gaidot Kristus
— Līgavaiņa otrreizējo atnākšanu, ko izsaka vārds
“Advents” - atnākšana (no latīņu val. vīriešu dz. Adventus).
Tāpēc pareizi ir jālieto šis vārds vīriešu dzimtē: Advents,
nevis sieviešu dzimtē (Advente).
Protams, līdz šim mūsu sabiedrībā ir iesakņojusies
tradīcija ar Adventa laiku uztvert Kristus pirmās atnākšanas
gaidīšanu Cilvēka miesā, ko mēs svinam Kristus
Dzimšanas svētkos 25.12. Līdz ar to šis četru nedēļu laiks
mūsdienās ir pilnībā komercializēts un pakļauts biznesa
drudzim, kad cilvēki domā tikai par dāvanām zem eglītes
bērniem un pieaugušajiem 24.12. vakarā. Pat daudzās
baznīcās Rietumos jau tiek dedzinātas svētku egles un skan
Ziemassvētku mūzikas koncerti, ielas tiek pirmslaicīgi
izgaismotas ar svētku apgaismojumiem, it kā šie svētki
būtu jau pienākuši un ir nosvinēti. Tāpēc kristiešiem ir
jācīnās par Adventa laika autentiskuma atgriešanu un
saglabāšanu mūsdienu sabiedrībā un Baznīcā. Ļoti reti un
maz tiek dziedātas tieši Adventa dziesmas šajā Baznīcas
pirmajā stiprajā gadalaikā, kas proporcionāli divreiz ir
garāks par Kristus Dzimšanas laiku liturģijā. Tomēr Kristus
Dzimšanas laika dziesmu ir nesamērojami vairāk, jo visiem
patīk romantiskais Bērniņš Jēzus Betlēmes silītē blakus
aitiņām, lopiņiem, ganiņiem...
Par Kristus otrreizējo atnākšanu jeb parūziju cilvēki
baidās un negrib domāt, jo tas daudzos ieviestu bailes, lasot
par pasaules galu un Pastaro tiesu. Neviens jau nav priecīgs
domāt par savu nāvi, tāpēc tik reti tiek izgaismota Adventa
laika īstā nozīme un jēga kristiešu Baznīcā, kas modernajā
pasaulē baidās runāt par grēku, nāvi, mūžību, taisnīgo
Dieva sodu, debesīm un elli. Bet mēs visi esam grēcinieki,
kuri ceram uz Dieva lielo Žēlsirdību, lūdzot Kungam
piedošanu par mūsu daudzajiem grēkiem. Lai iedrošinātu

cilvēkus griezties pie šī Dieva Žēlsirdības avota, pāvests
Francisks ir pasludinājis šo jauno Baznīcas gadu par Dieva
Žēlsirdības gadu, kas sāksies 8.12., Dievmātes Bezvainīgās
Ieņemšanas svētkos un noslēgsies 2016. gadā Kristus
Karaļa svētkos 20.11. Pāvests aicina visus cilvēkus atklāt
bezgalīgo Dieva Žēlsirdību, ko Debesu Tēvs izrāda visiem,
kas nožēlo savus grēkus un lūdz Jēzum piedošanu kā Tēva
Starpniekam ar cilvēkiem, kurš iedibināja šo brīnišķīgo
dvēseles un miesas dziedināšanas sakramentu Grēksūdzi
jeb Gandarīšanas sakramentu, kurā grēcīgais Dieva bērns
izlīgst ar savu Tēvu. Tāpēc to sauc arī par Izlīgšanas vai
Samierināšanās sakramentu, kurā tiek atjaunotas zaudētās
tiesības atkal kļūt par Dieva
bērniem. Kaut arī oktobrī
notikusī bīskapu sinode
Romā neizmainīja līdz šim
esošo Baznīcas mācību par
laulību šķīrušo personu,
kuras dzīvo ārlaulībā ar citām personām, pielaišanu pie
grēksūdzes un sv. Komūnijas, tomēr Baznīca grib un ar
mīlestību aicina šos cilvēkus nākt un aktīvi piedalīties
dievkalpojumos un draudzes dzīvē, lai tie nejustos Baznīcas
atmesti vai aizliegti. Saglabājot iepriekšējo sakramentālo
praksi, Baznīca cenšas ar to arī veicināt ģimenes un
Laulības aizsardzību, jo atļauja šķirtajiem pieņemt svētos
sakramentus ļoti negatīvi ietekmētu Laulības saites
noturību, spekulējot ar iespēju pārsteidzīgi šķirties un
praktizēt sakramentus bez iepriekšējiem šķēršļiem.
Žēlsirdība visvairāk izpaužas caur piedošanu, bez kuras nav
iespējama laimīga Laulība.
Novembra mēnesis mūsu draudzē bija lūgšanu mēnesis
par mūsu mirušajiem, izceļoties ar sava veida vienīgo
Dvēseļu dienas Vigīliju Latvijā, pavadot 1.11. nakti
nomodā un lūgšanās, psalmu dziedājumos, Krustaceļa
apcerēs un Euharistijas svinībās par mūsu aizgājējiem.
Paldies visiem, kuri aktīvi piedalījās visu nakti lūgšanās!
Dvēseles jums nepaliks pateicību parādā un palīdzēs jums.
Ir liels prieks par realizēto iespēju izbūvēt jauno
draudzes tualeti dievnama priekštelpā, kas ir silta un mājīga
tās apmeklētājiem. Liels paldies tiem vīriem, kuri palīdzēja
to izbūvēt. Pateicoties Vladimira Čubatjuka darbam, ir
sakārtoti elektrības vadi, dodot iespēju tagad slēgt gaismu
visā baznīcā no sakristijas telpas (nebūs Jānim jāskraida to
slēgt koridorā!).
Turpinās darbs pie projekta izstrādes par dievnama
pamatu stiprināšanas darbiem, kas ir stipri aizkavējies.
Paldies visiem ziedotājiem: būsim pateicīgi par katru jaunu
ziedojumu arī turpmāk. Gatavosimies garīgi Kristus
Dzimšanas svētkiem, izdarot labu Adventa grēksūdzi un
aicinot priesteri ar Slimnieku sakramentiem pie saviem
slimajiem. Svētku oblātes ir pieejamas grāmatu galdā. Lai
mēs esam stipri un vienoti lūgšanās un darbos! Priecīgus
un miera pilnus Kristus Dzimšanas svētkus visiem, sevišķi
slimajiem, vientuļajiem, bāreņiem! prāvests Andris Solims

Mūsu draudze/ 2015.gada Decembris — 12 (28)

Misija “Upuris par brāļiem”
(Hostia pro fratribus)

Ražas svētki
Par izaudzēto mūsu dārzos, laukos pateicāmies
Dievam svētdien 11. oktobrī. Lai būtu svinīgāk un
skaistāk, dekorējām savu baznīcu. Čaklas rokas bija
salasījušas skaistas lapas, lai gan vairums lapu vēl bija
kokos. Tika nopītas turpat desmit vītnes. Katra vītne vēl
bija dekorēta ar pīlādžogām, aronijogām vai ar gaišiem
ziediņiem. Laba izdoma! Arī kolonas netika aizmirstas –
tās pušķotas ar lapu rozītēm un lapu “stīgām”.
Altāra daļai tika zaļās kļavu “meijas”, kas labi
saskanēja ar prāvesta zeltaino ornātu. Vērīgāk
ieskatoties un dziļāk padomājot, tad varam saskatīt
katras pīnes nozīmi. Katra vītne novietota, lai veidotu
kādu lentu. Priekšplānā (altāra daļā) bija redzams burts
“M”, ar ko pagodinām Vissvētāko Jaunavu Mariju.
Paralēlās pīnes, kas bija novietotas starp vitrāžu logiem,
veidoja burtu “H”, kas lasāms kā HRISTOS. Tas
liecina, ka neesam aizmirsuši Jēzu, kurš dod mums
labus laika apstākļus – siltu vasaru, lietu, veselību,
spēku un gribu, lai mēs strādātu un rūpētos par sevi un
saviem tuvākiem. Tad vēl četras lapu pīnes nolaidās uz
leju no augšas (griestiem).
Korim dziedot ievada dziesmu, sapratu – svētki sākas.
Svētais Gars it kā nolaidās pa šīm vītnēm pār ikvienu
klātesošo un visi tika noskaņoti sv. Mises lūgšanām.
Esmu vai arī esam jau pieraduši, ka lielākajos svētkos
dzied divi puiši — ciemiņi no Rīgas. Domāju, ka viņi ir
jau kļuvuši par savējiem. Es būtu smagi vīlusies, ja
kādos svētkos viņu nebūtu.
Tā izdaiļota un saposta, mūsu vecā un reizē arī jaunā
baznīca gaida visus Lielvārdes katoļticīgos, gaida un cer
sagaidīt dienu, kad Dievnams būs pārpildīts kā 90-to
gadu sākumā pēc brīvības atgūšanas no krievu režīma.
Diemžēl daudz ticīgie vēl nevar iziet no tā (režīma) un
dvēseles cieš. Jēzus dod mums izvēli un gaida, lai Tu
pirmais spertu soli Dievnama virzienā. Gaida ikvienu
grēcinieku un priecājas par katru atnākušo. Būsim
atsaucīgi Dieva aicinājumam, ko saņemam caur sava
prāvesta Andra sprediķiem.
L. Apsīte
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atcerēsimies latgalieti misionāru,
bīskapu Boļeslavu Sloskānu (18931981) un pateiksimies viņam ar visu
cieņu. Pie mums Latvijā viņš ir maz
pazīstams, jo mūža lielākā daļa
pavadīta ārzemēs. Priesteris Sloskāns
kalpoja Pēterburgā. Pēc pāvesta Pija XI rīkojuma 33
gadu veco pr. B. Sloskānu Maskavā 1926. gadā iesvētīja
par bīskapu un nosūtīja uz Mogiļevas Minskas diecēzi
Baltkrievijā. Šeit viņu apcietināja un nosūtīja uz Solovku
salu, pēc tam uz Gulagu. Tur bija vairāki tūkstoši ticīgo
un dažādu ticību un tautību priesteri. Visi bija lemti
nāvei. Smagais vergu darbs nesalauza bīskapu Sloskānu
ne fiziski, ne morāli. Viņi visi lūdzās. Slepeni svinēja
Euharistiju, cik nu tas bija iespējams, ar maizes
drupačiņām un mazu gaismiņu. Priesteri lūdzās
nepārtraukti par saviem ienaidniekiem, nometnes vadošo
sastāvu, jo viņi visi bija ļoti nežēlīgi. Par mazāko
pārkāpumu nežēlīgi sodīja. Par darbu normas neizpildi
ziemā vienkārši atstāja mežā nosalt, vasarā kailu piesēja
pie egles un atstāja odu, moskītu ziņā. Šādos verga
darbos tika aizvadīti 7 gadi, bet bīskaps izturēja.
1933. gada 22. janvārī bīskapu Sloskānu atbrīvoja,
apmainot pret krievu spiegu Stahovski. Rīgas stacijā
bīskapu sagaidīja pūlis ticīgo ar ziediem. “Viņš ir tievs,
izkāmējis... Skats bija kā no citas pasaules.”
Tas bija tik sen, ka mēs to esam aizmirsuši, un šķiet,
vai tā varēja būt? Jā, tā bija. Pēc atgriešanās Latvijā jau
1. aprīlī viņu pieņēma Romas pāvests Pijs XI, kuram
bīskaps bija kā ticības liecinieks. Vairāk kā gadu viņš
sniedza konferences un ceļoja svētceļojumā no vienas
vietas uz otru, pildot pāvesta saņemto misiju: lūgties par
Krievijas un visiem kristiešiem. Vēl manas izziņas
materiālos minēts, ka 1939. gada 15. augustā Aglonā sv.
Misi celebrēja bīskaps Sloskāns un 1942. gada 7. jūnijā
Aglonas bazilikā Dievmātes altāra priekšā par priesteri
tika ordinēts Kazimirs Ručs. Ceremoniju vadīja bīskaps
B. Sloskāns. Priesteris Ručs nākotnē kļuva palīgs
bīskapam Sloskānam.
Nacistu piespiests, viņš atkal dodas izsūtījumā uz
Beļģiju. 37 gadus pavadīdams Monta-Cēsara abatijā kā
mūks, viņš kļuva par balsi, kas pauda patiesību par
režīmu Krievijā, par kristiešu slepkavošanu Gulaga
nometnēs. Viņš ļoti daudz palīdzēja un rūpējās par
jauniem priesteriem, nodrošināja apstākļus, lai varētu
studēt Dānijā un atgrieztos Latvijā. Viņš izdzīvoja
mīlestības upuri, vienmēr bija gatavs atdot savu dzīvi par
brāļiem, par Baltkrievijas diecēzēm, savu dārgo dzimteni
Latviju, par vajātajiem kristiešiem Krievijā.
Par viņa dzīvi ir uzņemta dokumentāla filma
“Lūgšana krustā”, ko nesen (17.10.) varēja skatīt
televīzijā. Pēc filmas datiem bija nelaimīgs kritiens un
salauza plecu un pēc šī negadījuma pēc pāris gadiem
aizgāja mūžībā. 1993.gadā bīskapa Sloskāna mirstīgās
atliekas pārapbedīja dzimtenē, Aglonas bazilikas kriptā.

Dvēseļdienā
Pūš vēji sēru melodijas, rudens dzestru
elpu dveš,
Sastingušas kapu priedes miera sardzē
stāv.
Nāk nākdama Dvēseļdiena zemes mātes
sētiņā.
Atnāks mīļās, čaklās rokas, sakops mīļo kapu kopas,
Uzliks rudens ziedus vēlos: zied vēl virši, miķelīši
debess zilās krāsās.
Iedegs gaišu sveču liesmu ar aizlūgšanas svēto dziesmu
Dvēselītēm mūžībā, Debess Tēva valstībā.
Pūš vēji sēru melodijas, rudens dzestru elpu dveš,
Apklusušo mūžu dārzā kapa klusums klus.
Mūžīgs miers un gaisma tā lai atspīd dvēselītēm mūžībā
Dvēseļdienas klusumā, Debess Tēva valstībā.
Valērija Kalve

L.Apsīte
Avots: Katoļu kalendārs 2014.g.,85.lpp, 2003.g.,159. un 95.lpp.
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„Sniedziet savu roku Jēzum, ejiet kopā ar Viņu visu
ceļu. Mēs cenšamies tverties pie kaut kā cita – mēs esm
cilvēki.Taču tieši tāpēc, ka cilvēkiem nepieciešams pie kaut
kā turēties, satversim Jēzus roku... Lūgsimies, lai ikviena
ģimene kļūst par vēl vienu Nācareti, kurā ienāk lūgšana,
prieks, mīlestība un miers un, ja ģimenē tas ir, tad tajā
valdīs svētums.
Anastasija Neretniece

Cilvēciskais gaišums
Sagaidot Kristus Dzimšanas svētkus un gadumiju, arī
dziļāk ieskatīsimies savā sirdsapziņā. Mēs dzīvojam
nepārtrauktā saskarsmē ar citiem. Un ikviena indivīda
attieksme ietekmē pārējo cilvēku labsajūtu. Svarīgi
apzināties un saskatīt, kā mēs varam palīdzēt cits citam,
spēcinot gan fiziski, gan morāli, gan materiāli...
Ieklausīsimies uzaicinājumā piekopt žēlsirdības darbus,
kuri ietverti Katehismā:
Paēdini izsalkušos,
Padzirdini izslāpušos,
Apģērb plikos,
Uzņem svešiniekus,
Apmeklē cietumniekus,
Apraugi slimniekus,
Iepriecini noskumušos,
Pacietīgi panes netaisnības,
Piedod pāridarītājiem,
Lūdz Dievu par citiem.
Gandarījums par mūsu pilsētiņas vidē ikdienā daudzkārt
piedzīvotajiem labestības un sapratnes apliecinājumiem.
Skolas brīvlaikā, „Labo darbu nedēļā”, Lielvārdes
vidusskolas audzēkņu grupiņa paši cepa un dalīja cepumus
iedzīvotājiem, vēlot jauku dienu. Bērni atzīst: „Cik daudz
gaišu emociju tas izraisīja, redzot cilvēku patīkamo izbrīnu
un neaprakstāmo prieku par mūsu beziemesla labestību.
Cik vienreizēja sajūta, kad Tu dari labu!” (Ogres Vēstis
Visiem, 30.10.2015) Citkārt, nūjojot pa pilsētu, gūstam
spēcinājumu no pretim nākošajiem, kur ir gaiši smaidi,
pasniegta roka, ceļa padošana...
Dienas centrā notiek regulāras tikšanās vecāka gadu
gājuma cilvēkiem. Šai nolūkā speciāli aprīkots busiņš
apbraukā dzīves vietas, neviltoti jauks vadītājs ieslēdz
pacēlāju, ievadot un izvadot braucējus. Aizkustinoša
laipnība no svešinieka! Arī mūs, dievlūdzējas, katru
svētdienu atved uz baznīcu.
Daudz tikumisku un estētisku izjūtu mēs gūstam,
apmeklējot pasākumus, ko dāvā mūsu līdzcilvēki.
Piemēram, vokālā grupa Anima Sola (vadītāja Mārīte
Puriņa, Lielvārdes mūzikas skolas direktore) kotējas
pasaules līmenī - Londonā, Frankfurtē - sniedz koncertus
arī baznīcās. „Patriotisms nozīmē visu to, kas attiecas uz
Tēvzemes mīlestību, mīlēt vēsturi, tradīcijas, valodu,
dzimtās zemes dabu. Tā ir mīlestība arī pret savu tautiešu
daiļradi - viņu gara augļiem.” (Jānis Pāvils II, Katoļu
kalendārs 2015, 271.lpp)
Dievpalīgu visiem labdariem! Lai mūs apgaismo dievišķie
tikumi — gudrība, taisnība, sātība, ticība, cerība, mīlestība!
Vilhelmīne Eisaka
* ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ *
Kā mīlēt to, kurš dara pāri?
Vieni saka, ka tas nav iespējams, citi, ka to varēja tikai
Jēzus. Man pašai liekas, ka ar lielām pūlēm, sevī nenesot
aizvainojumu un lūdzoties var piedot un tad sajust, ka
aizvainojums pazūd un tu vari tam pāri darītājam mierīgi
ieskatīties acīs un sajust, ka arī viņš tevī ierauga labo un
nožēlo – citreiz pat atvainojas.
Meklēju atbildi arī Mātes Terēzes grāmatā „Tur, kur ir
mīlestība, ir Dievs”. Grāmatā ir tik daudz piemēru un
pierādījumu, kā var iemācīt mīlēt arī uzpūtīgos,
pašpārliecinātos un pat ļaunprātīgos un mūžam ar dzīvi
neapmierinātos.

Ziemassvētkos
Dedz gaišu gaismu svētkus gaidot,
Lai izgaist dzīves tumšās ēnas.
Atnāks Bērniņš Jēzus smaidot,
Kas piedzimis ir Betlēmē.
Kad Svētā nakts pār zemi klājas
Vēl ļaudis paliek nomodā,
Viņš ienāk katrās gaišās mājās,
Tērpts debess zvaigžņu mirdzumā.
Atver vārtus, durvis, sirdi,
Galvu zemu, zemu liec.
Uzņem Augsto Debess Viesi,
Slavas dziesmām Viņu teic.
Atver sirdi slimam, vārgam,
Pasniedz roku nabagam,
Nekāro pēc mantām dārgām,
Līdzinies kam labākam.
Dedz gaišu gaismu svētkus gaidot,
Tumšās ēnas projām ies.
Dod maizi nabadziņam smaidot,
To ņemot viņš tev teiks “Paldies”.
Šo paldies saņem sev kā balvu,
Par citām dārgāka tā būs.
Liec Bērna Jēzus priekšā galvu:
Sirds Ziemassvētkos prieku gūs.
Valērija Kalve

Jaunā draudzes tualete
Bija strīdīgs jautājums: vajag vai nē tualeti baznīcā?
Šķiet, ka tā ir tāda luksus lieta baznīcās, kurās tā ir. Bet
mūsu baznīcā ar nestabiliem pamatiem, ar mazu
priekštelpu, dažus metrus garu koridoru, nav vietas tādai
“iestādei”. Un es izturējos ļoti noraidoši. Bet mūsu gans
prāv. Andris neatkāpās no savām domām un ar savu
pārliecību gāja uz priekšu.
Un tiešām, uz visu Mirušo piemiņas nakts vigīliju mēs,
draudzes “avis,” to izmantojām vairākkārt. Bijām
pateicīgas un reizē sapratām kādas ērtības mums tagad ir.
Paldies pr. Andrim par labo darbu un uzstājību novest līdz
galam labi iecerēto projektu.
Ejot iekšā vai ārā no baznīcas, gribas paskatīties — cik
tālu ir darbi, bet netieku, jo kāds izmanto doto iespēju.
Neaizmirsīsim, ka “rakstāmpapīrs” un dvielis rokām jāgādā
pašiem. Protams, arī kārtība un tīrība jāievēro pēc sevis.
Lai labi darbojas jaunā “iestāde”!
Ludmila Apsīte
Sirsnīga pateicība: Oļģertam Solimam un Mihailam
Kuzminovam par operatīvu darbu tualetes šķērssienas un
griestu izbūvē; Donatam Ļesnečonokam par palīdzību
prāvestam šķērssienas aplikšanā ar dekoratīvajiem dēlīšiem;
Borisam un Vitālijam Štemerevičiem par sienu un grīdas
izlikšanu ar flīzēm. Lai Dievs aizmaksā par paveikto darbu!
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Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes
Romas katoļu draudzē

Tēva mīļotie bērni
Trīs gadus atpakaļ, pēc dažu draudzes
locekļu
ierosinājuma, nodibinājās
lūgšanu grupiņa (“Tēva mīļotie bērni”) ar
moto: “Mums pienākas palīdzēt Dieva
kalpiem,
lai
kļūtu
patiesības
līdzstrādnieki”. Sākumā bijām daži
cilvēki, bet grupiņa auga, jo daudzi
gribēja palīdzēt un ziedoja, lai būtu nauda sīkām baznīcas
vajadzībām. Varējām iegādāties birstes, grābekļus,
spaiņus, sveces kapsētas krustam, ziedus grupas tuvinieku
bērēm, kā arī dažādām citām vajadzībām. Līdzekļi tika
taupīgi izlietoti un tagad mēs varam atļauties apsveikt
grupiņas jubilārus un upurēt par viņiem sv. Mises. Arī šajā
mēnesī mēs bijām trīs jubilāri, un mūsu sirdis līksmoja par
priestera Andra sirsnīgajiem vārdiem, lūgšanām un laba
vēlējumiem. Lai Dievs aizmaksā viņam simtkārtīgi.
Ar patiesu cieņu pateicībā: Austra Grecka

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.
03.12. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.
04.12. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 18:00.
8. decembrī — Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas
svētkos:
18:00 — svētku sv. Mise un Veltīšanās akts
Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2015. gadā
24. decembrī - Kristus Dzimšanas svētku vigīlijā:
19:30 – Bērnu ansambļa Kristus Dzimšanas dziesmu
izpildījums.
20:00 – Vigīlijas svētā Mise ar bērnu procesiju uz
Betlēmes stallīti.
25. decembrī - Kristus Dzimšanas svētkos:
0:00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā svētā Mise.
2:00 – Svētku salūts; draudžu rīkotais Ziemassvētku
„oblāts” un agape draudzes mājas telpās. Iespējams
Ziemassvētku vecīša apciemojums ar dāvanām.
5:00 – Kopīgi meditēta un dziedāta Rožukroņa I
daļa pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta („Ganiņu
rožukronis” – sagatavot lūgšanu „groziņus”!)
7:00 - Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta
slavas dziesmas). Noslēguma svētība.
11:00 – Dienas svētā Mise.
26. decembrī – Otrajos Kristus Dzimšanas
svētkos – svētā Mise:
14:00 – Ķeipenes Romas katoļu draudzē.
16:00 – Madlienas pansionātā.
27. decembrī – Svētās Ģimenes svētkos:
11:00 – Lielvārdē: sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri
atjaunos Laulības solījumus un saņems svētību. Pēc
Mises dāmu vokālā ansambļa “Pusnakts stundā”
Ziemassvētku koncerts (diriģente Baiba Klepere,
koncertmeistars Antonijs Klepers). Bez maksas!
16:00 – Jumpravas Rom. kat. draudzē: sv. Mise.
31. decembrī – Vecgada dienā:
17:00 – Lielvārdē: Pateicības sv. Mise un Himna
„Tevi, Dievs, mēs slavējam” (Te Deum laudamus).
Pusnaktī - Jaunā gada iezvanīšana un Rožukronis.
1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva
Mātes svētkos: 11:00 – Lielvārdē: Svinīgā sv.Mise.

Gribu izteikt vissirsnīgāko pateicību mūsu
priesterim
Andrim
par
sirsnīgajiem
mierinājuma vārdiem un lūgšanām, un
skaisto izvadīšanas rituālu, aizvadot manu
māsu Leontīni pēdējā gaitā uz mūžību.
Māsa Marija Celherte un piederīgie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pateicība visiem, kuri piedalījās
Rudens talkā: Baibai, Valentīnai,
Vandai, Anitai, Marijai, Verai no
Krapes, Līvijai, Regīnai, Bukei.

Apsveicam draudzes jubilārus!
Dzimšanas dienā:
“Mūsu draudze” dzejoļu autori
Valēriju Kalvi 28.11. (87)
Austru Grecku 8.11. (70)
Anastasiju Neretnieci 14.11.(84)
Antoņinu Kaupužu 19.12. (87)
Viju Potreki 30.11. (62)
Draudzes prāvestu Andri Solimu un Andri Grizānu
debesīgā Aizbildņa dienā 30.11.
12.12. pl. 12:00 Ķegumā tiks iesvētīts jaunuzceltais
luterāņu draudzes dievnams. Sirsnīgi apsveicam!!!
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
20.12. ks
pasvē tas Jūsu
atnestās Bērna
Jēzus figūriņas
un “bētlemītes”.
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