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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Kristus ir piedzimis un parādījies tautām!
Vismīļie mūsu avīzītes lasītāji! Nu jau tiekamies ar
jums Jaunajā 2016. gadā, kurā arī jūs sirsnīgi sveicu
rakstiskā veidā, kad mutiski to esmu darījis vairākkārt
pēc dievkalpojumiem. Gribu novēlēt vispirms, lai jūs
būtu veseli miesā un dvēselē, stipri ticībā un paļāvībā
uz Dieva Žēlsirdību, kurai šis gads ir novēlēts un
svinīgi uzsākts 8.12., Dievmātes Bezvainīgās
Ieņemšanas svētkos. Esam aizvadījuši 2015. gadu un
pateikušies par visām dāvanām un žēlastībām, ko
saņēmām no Kunga visa gada garumā. Katram noteikti
bija sava pateicības lūgšana, kas pacēlās no sirds
dziļumiem uz debesīm kopā ar kora skaistajiem
dziedājumiem. Ar Kristus Kristīšanas svētkiem, kas
šogad iekrīt 10. janvārī, mēs noslēdzām brīnišķīgo
Kristus Dzimšanas gadalaiku, kas ir visīsākais no
četriem Baznīcas kalendāra gadalaikiem. Taču sirdīs
vēl gribās atbalsot skaistās un maigās dziesmas
Jaundzimušā Dieva Dēla godam. Tāpēc daudzās
Latvijas draudzēs tiek saglabāti Betlēmītes
atveidojumi un dziedātas Kristus Dzimšanas dziesmas
līdz pat 2. februārim, kaut gan liturģiski jau tiek
svinēts Parastais liturģiskais laiks. Ir prieks par
skaistajām, staltajām eglēm, kuras šogad sagādāja
Vladimirs un Ņina. Pateicoties Silvijas Ragas izdomai
un gādībai, virs lielā altāra un uz kora balkona sienas
salidoja eņģeļu pulki, bet pie kolonnām un logos
vīzuļoja skaistās sniegpārsliņas. Bija prieks arī šogad
par skaistām dekorācijām un savlaicīgu Betlēmītes
izpušķošanu, kas deva svētsvinīgu noskaņu svētkos.
Iepriecināja
ļoti
bērnu
ansambļa
dziedātās
Ziemassvētku dziesmiņas pirms Viģīlijas Mises un
bērnu procesija uz Betlēmīti. Pēc Pusnakts jeb Ganiņu
Mises bija iespēja skatīties nelielu svētku salūtu par
godu Jaundzimušajam Karalim un pulcēties draudzes
telpās uz kopīgo draudzes “oblātu” un agapi. Pa to
starpu mūs apciemoja Salatētis ar dāvanām. Šogad bija
vairāk jauniešu uz agapi, tāpēc sanāca arī beigās
lustīgi uzdancot kopā ar Salatēti. Liekas svētki izdevās
lieliski Dieva Bērna godam, pavadot ar Viņu nomodā
visu nakti līdz pat Rīta slavas dziesmām jeb Laudēm.
Romantiskais “Ganiņu rožukronis” pie uzstādītā
Vissvētākā Sakramenta kļuva jau par mīļu lūgšanu
veidu vairākiem mūsu draudzes locekļiem, kuri
pavadīja šo nakti lūgšanās un slavēšanā. 25.12. Dienas
Misi kronēja viena bērna kristības, piedzimstot priekš
debesīm jaunam Dieva bērnam.

Svētki nu ir nosvinēti, un tagad jāturpina sākt dūšīgi
strādāt pie dievnama pamatu nostiprināšanas projekta,
lai pavasarī varētu reāli sākt remontdarbus. Jāturpina
lūgties par līdzekļu saņemšanu, ko atvēlam sv. Ritas
aizbildniecībai. Būsim vienoti lūgšanās, bet nebūsim
kūtri arī praktiskajos darbos pie dievnama
rekonstrukcijas. Gaidīsim atsaucīgas sirdis un rokas!
Lai Sv. Gars vada mūsu domas un darbus, ka mēs
spētu izpildīt to, kas ir paredzēts Dieva plānos! Lai
Kungs jūs sargā un svētī Jaunajā 2016. gadā! Pr.A.S.

Ceļš pie Kristus

V. Kalve

Pāri viļņojošai kviešu druvai
Ved ceļš pie Kristus Dieva Dēla.
Pret debess Gaismu vārpas lokās, klanās
Saules siltumā un staru skavās.
Briest vārpās graudi labā zemē sētie,
Dieva Gudrības un spēka izaudzētie.
No viena grauda, sētā tīrumā,
Būs simtkārtīga raža graudu birumā.
Darba augļos maize dienišķā,
Ar Dieva svētību to ceļam galdā.
Spēks un dzīvība ir maizē dienišķā,
Dievam pateicoties Viņa gādībā.
Dzīvības Maize kviešu graudā briest;
Uz altāra tā Svētās Mises upuris Svēts.
Tās priekšā ceļus loka priesteris
Un ceļos krīt Kristus ticīgā tauta.
“Lūk Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus!”
“Ak, Kungs, es neesmu cienīgs, bet Tu, Dievs,
Viens vienīgs, Svēts un Trīsvienīgs,
Saki tikai vārdu un es no grēka tapšu dziedināta”.
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Pateicies māsai, brālim un draugiem,
Par to, ka tu neesi pasaulē viens.
Parādi sirsnību tuvākam savam
un neaizmirsti pateikties.

Pārskats par 2015. gadu
Gads aizvadīts nudien. Tas interesants un bagāts
bija. Ar lūgšanām un Visu Svēto dienām – Sv Agates,
sv. Blazeja un Sveču diena – tās spilgtākās, kas paliek
atmiņā. Un Slimnieku sakraments, kas tika dots uz
gadu 11. februārī, Lurdas Dievmātes svētkos. Bija ļoti
vērtīgs svētceļojums uz Rīgas jauniem un veciem
dievnamiem. Jaunuzceltie dievnami ir diezgan
atšķirīgi.
Viens — gaismas pieliets pilns no altāra līdz augstiem
griestiem, pušķots ziediem, gleznām, statujām.
Cits — askētisks, kā Ikšķilē vai Meinarda salā, kur
krusts ir goda vietā un altārī liels akmens klucis.
Daži mūsu draudzes locekļi bijām arī līdzdalībnieki
sv. Antona baznīcas atklāšanā Rīgā 13. jūnijā.
Arī savā draudzē bija daudz ieceru. Cerējām uzsākt
stiprināt pamatus, amatniekus gādājām, centus krājām
cītīgi (nedēļā 1 eirīti)...
Bet joprojām kā nav nekā, tā nav nekā...
Apsekoja pamatus un grunti, atrada tik irdenas
smiltis, kuras plūst lēnām savā vaļā no kalniņa lejiņā.
Tomēr neaizmirsām mēs mašīnas svētīt 26. jūlijā, kā
arī svinēt kārtējos draudzes Kapusvētkus 2. augustā.
Arī Aglona mums daudziem labas atmiņas raisa.
Laiks bija brīnišķīgs. Bija sanākuši, sabraukuši daudzi
svētceļnieki, visi ar vienu domu – slavēt Vissv.
Jaunavas Marijas Uzņemšanu debesīs, godināt
Dievmāti kā mūsu Māras zemes Karalieni.
Tomēr redzamu un labu darbu veica pr. Andris,
ierīkojot dievnama priekštelpā siltu un mājīgu tualeti.
Ļoti ātros tempos tā tapa, pateicoties visiem labi
zināmā Aleksandra Kozlovska vīriem un prāvesta
brālim Oļģertam. Žēl, ka nevienam neienāca prātā, ka
tik silta vieta vajadzīga mums ikvienam. Lūdzam
Dievu par mūsu labdariem un gaidām Viņa palīdzību.
Lūgšanās griežamies arī pie sv. Ritas, lai viņa
izlūdz no Jēzus mums vajadzīgos līdzekļus un
cilvēkus, kuri sagatavotu projektu un veiktu
vajadzīgos remontdarbus. Cerēsim uz jauno domi, ka
būs kāds kristīgs tautas kalps, kas atbalstīs mūs,
ticīgos.
L. Apsīte

Iemāci bērniem šo brīnišķo vārdu
PALDIES sacīt par visu Par ūdens glāzi, par maizes riecienu
Lai vienmēr tie saka: paldies.
Paldies lai Dievam, Tēvam Dēlam un Svētajam Garam,
Par gudrību, prātu, par gara spēku,
Savam tēvam, mātei un tuvākiem visiem
Es pateicos, es Paldies saku!
___________________________________________________________________________________________________________________________

Kristus ir piedzimis - patiesi ir piedzimis!
Katrus svētkus mēs gaidām ar savādākām sajūtām,
domām un noskaņojumu. Advents mums dots četrās
nedēļās. Tas ir daudz un maz. Katra svētdienas sv.
Mise atšķiras ar noskaņojumu un saturu. Pirmajā
svētdienā pirmās sveces aizdegšana Adventa vainagā
bija ļoti svinīga, kad maza bērna rociņa centās to
izdarīt no visas savas sirsniņas. Šajās nedēļās
jāpārdomā aizvadītā gada notikumi. Jāpieiet pie
grēksūdzes. Tas ir vienlaicīgi viegli un grūti – salasīt
savus grēkus, ko mēs darām ikdienā ne tā, kā Dievs to
vēlas, bet mēs nejūtam un neapzināmies, ka grēkojam.
Kad svētku diena sagaidīta, ejam vai braucam uz
Ziemassvētku sv. Misi. Baznīca skaisti dekorēta.
Patika Betlēmes noformējums - divas mūžzaļas
eglītes, katra savā pusē ir kā dekorēti “zaldātiņi”, kas
stāv sardzē par Jaundzimušā Bērna drošību. Tās
pasargā no vēja, pievērš uzmanību apkārtējiem. Kā
pirmie ierodas ganiņi ar savu ganāmpulku – jēriem,
aitām, govīm un citiem mājlopiem. Visi tiek laipni
uzņemti un arī kūtiņā kādam jēriņam atrodas vieta.
Ganiņi dzied slavas dziesmas Jaundzimušajam
Bērnam, jēri spriņģo. Visi priecājas. Arī mēs ejam
apsveicināties ar Jēzu, Mariju, Jāzepu un saliekam
savu ziedojumu.
Prāvests mūs visus mudināja lūgt vajadzīgās
žēlastības no Bērna Jēzus. Šajā laikā, kad Viņš ir kā
Bērns, viņš ir ļoti žēlsirdīgs un izpalīdzīgs. Tādēļ
lūgsim par savu draudzi, par baznīcas pamatiem, lai tie
izdodas stipri kā klints un problēma būtu atrisināta uz
visiem laikiem. Lai mēs - sirmās “meitenes,” varētu
Dievu lūgt tepat, nevis kaimiņnovadu dievnamos.
Mums ir iespēja ik gadu visu to izbaudīt un sajust
prieku savās sirdīs. Katru gadu mēs soli pa solim
sekojam Jēzus dzīvei viņa īsajā dzīves posmā virs
zemes starp mums,
cilvēkiem. Mīlēsim
Jēzu, darīsim labus
darbus
un
izbaudīsim Dieva
žēlastības
mums
atvēlētajā
laika
posmā šai saulē.
L. Apsīte

Par visu saki: paldies!
Vienmēr par visu saki: paldies,
Savam Dievam neaizmirsti pateikties.
Par gudrību, prātu, par Gara spēku,
Par Kristībā noņemto pirmdzimto grēku.
Par visu, ko redzi, dzirdi un jūti,
Ka runāt tu vari un lūgties:
“Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien!”
To saņēmis - neaizmirsti pateikties.
Savam tēvam biežāk saki paldies,
Visvairāk pateicies mātei,
Par mīlestību, no kuras tu dzimis,
Caur Viņiem tu pasauli iepazinis.
2
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gadu, kad tika atrastas viņa relikvijas. Kristietības ēra ir
moceklības ēra, kurā kopš sv. Stefana nāves neviens nekad
reāli nespēs uzskaitīt to vīriešu, sieviešu un bērnu skaitu, kuri
dārgi maksāja ar savas dzīvības cenu par ticību Jēzum
Kristum. Tāpēc Baznīca uzreiz nākamajā dienā, svinot Pirmā
mocekļa sv. Stefana svētkus, mums atgādina šo patiesību, ka
Dieva Dēls atnāca uz šo grēka plosīto pasauli, lai nomirtu par
mums, grēciniekiem, un samierinātu mūs ar Tēvu, atdodams
savu dzīvību uz krusta kā izpirkuma maksu par visu cilvēci.
Modernajā Rietumu Baznīcā mūsdienās tiek mazināts akcents
uz šo patiesību, jo tas varētu zināmā mērā aizēnot svētku
prieku. Liekas, ka nebūtu ētiski runāt par asinīm, moceklību
un nāvi, svinot bērna dzimšanas dienu, kad nedrīkstētu nemaz
pat pieminēt, ka katrs bērna dzimšanas dienas gads viņu
tuvina mūžībai. Bailes no domām par nāvi, Pastaro tiesu un
mūžību liek cilvēcei izstumt no sabiedrības kluso gaidīšanas
laiku Adventu, kurā ticīgie gatavojas uz Kristus pirmās
atnākšanas Cilvēka miesā svētkiem, bet reizē pārdomā un
gaida Kristus otrreizējo atnākšanu jeb Parūziju, kad Dieva
Dēls nenāks vairs kā maziņš, nevarīgs bērns, bet kā varens
Valdnieks, kurš nāks tiesāt zemi un debesis. Mūsdienu
sabiedrība nevēlas domāt par mūžības lietām. Tā izvēlas tikai
laicīgās izpriecas un baudas, ko var dot šī laicīgā dzīve.
Ar lielu sarūgtinājumu varam konstatēt Adventa
un Kristus Dzimšanas laika dekristianizāciju
sabiedrībā, kur Jēzus Dzimšanas svētki tiek
pārvērsti par biznesa un peļņas objektu, padarot
kluso Adventa gaidīšanas laiku par dāvanu iepirkšanas drudzi,
bet pašus Dieva Dēla dzimšanas svētkus par dāvanu došanas
svētkiem pie eglītes mājās vai iestādēs. Latvijā pat šo svētku
nosaukums nemaz nepiemin Kristus dzimšanu, jo tiek svinēti
ziemas gadalaika saulgriežu svētki - Ziemassvētki. Kur tad
paliek šo svētku īstais jubilārs? Visbiežāk tas tiek atstāts
vientulībā savā koka silītē tikai ar māti Mariju un audžu tēvu
Jāzepu drēgnajā lopu stallītī, kur dievišķo Bērniņu apsildīja
tikai divi “modernie radiatori”- vērsis un ēzelis. Arī draudzēs
ir iegājies paradums ātrāk nosvinēt Kristus Dzimšanas svētkus
to iepriekšējā dienā pat pirms oficiālās svētku vakara
“Vigīlijas” mises, ko daudzviet nepatiesi uzdod par “Ganiņu”
Misi, kas ir reāli “Pusnakts” Mise kā 25. decembra svarīgākais
dievkalpojums. Baznīcas ir pārpildītas 24. decembra
dievkalpojumos, bet pustukšas pašā svētku datumā 25.
decembrī, jo liela daļa vairs nav spējīga atnākt uz
dievkalpojumu pēc lustīgas svētku svinēšanas mājās ar
alkohola dzērieniem un trekniem ēdieniem... Liela daļa
uzskata, ka oblātes ir apēstas, svētki jau ir nosvinēti un uz
baznīcu vairs nav jāiet.
Kad 1992. gadā man bija iespēja nosvinēt Kristus
Dzimšanas svētkus Kanādā, tad biju ļoti pārsteigts, ka tur gan
galvenais dievkalpojums bija tieši Pusnakts mise, kas arī tika
svinēta pusnaktī, bet, ejot pa ielām 25. decembrī pēc “Dienas”
Mises, varēju ar izbrīnu redzēt jau izmestās svētku eglītes ar
visiem rotājumiem un dekorācijām. Tātad priekš daudziem šie
svētki jau beidzās, lai gan tie vēl tikko sākās.
Ir otrā Kristus Dzimšanas svētku oktāvas diena. Ļoti
gribētos atgādināt mūsu tautiešiem, ka Pestītājs mūs aicina
turpināt priecīgi svinēt Viņa Dzimšanas noslēpumu šajā otrajā
stiprajā Baznīcas gadalaikā, kas ir visīsākais no visiem
četriem Baznīcas gadalaikiem, jo noslēdzas ar Kristus
Kristības svētkiem Jordānas upē, kas šogad tiks svinēti 10.
janvārī. Šajā laikā lai visur skan skaistās un brīnišķīgās
Kristus Dzimšanas dziesmas un kristieši lai sveicina viens
otru ar jauko kristiešu sveicienu: “Kristus ir piedzimis!” –
“Patiesi ir piedzimis!” P.S. Speciāli Vatikāna Radio latviešu
programmai:
pr. Andris Solims, Lielvārdes prāvests

26. decembris, sv. Stefana svētki
Piedāvājam pr. A. Solima sprediķi, pateiktu
Vatikāna Radio klausītājiem 26.12.2015.
Kristus ir piedzimis!
Dārgie Vatikāna Radio klausītāji!
Ar šiem pirmo gadsimtu kristiešu sveiciena vārdiem
Kristus Dzimšanas laikā vēlos jūs visus sirsnīgi sveikt Dieva
Dēla Dzimšanas otrajā dienā, kurā Baznīca svin Pirmā
mocekļa sv. Stefana svētkus. Viņš bija viens no septiņiem
diakoniem, izvelētajiem caur apustuļiem kalpot Jeruzalemes
Baznīcā pēc Vasarsvētku brīnišķīgā notikuma, kad svinam
Kristus dibinātās Baznīcas dzimšanas dienu. Pēc izcelsmes sv.
Stefans visticamāk bija grieķis, jo viņa vārds grieķiski nozīmē
– kronētais. Un viņš ir izvēlēts kā debesīgais aizbildnis
diakoniem, cepļu taisītājiem un galvas sāpju slimniekiem.
Taču pastāv arī uzskats, ka viņš bija jūds, labi izglītots grieķu
kultūrā, ticības un sv. Gara pilns, kuru apustuļi izvēlējās no
Kristus uzticīgākajiem mācekļiem kā pirmo diakonu kopā ar
pārējiem sešiem, kuru vārdi ir: Filips, Prokors, Nikanors,
Timons, Parmenas un Nikolajs no Antiohijas. Diakona
pienākumi bija apkalpot trūcīgos un atraitnes pie galdiem.
Taču sv. Stefans neaprobežojās tikai ar šo kalpojumu, bet
dedzīgi sludināja Krustā sisto un augšāmcēlušos Jēzu Kristu
jūdiem un grieķiem, kuri ieradās Jeruzalemē. Viņa lielie
panākumi un darītie brīnumi tautā sagādāja viņam lielu
popularitāti, kas izraisīja arī lielu pretestību un vajāšanas no
ebreju tautas vecāko un Rakstu zinātāju puses, kuri Stefanu
sagūstīja un aizveda Sinedrija jeb Augstās tiesas priekšā. Tur,
sv. Gara gudrības apgarots, viņš teica savu izcilu runu, kuru
klausoties, viņa ienaidnieki aizbāza savas ausis un grieza
zobus, jo nespēja pretoties Stefana gudrībai un gara spēkam,
ar kādu viņš sprediķoja. Naida pārņemtais pūlis aizvilka viņu
projām no pilsētas un nomētāja ar akmeņiem, uzticot sargāt
liecinieku drēbes jauneklim Saulam, vēlākajam apustulim
Pāvilam, kurš piekrita viņa nāvei. Tas notika apmēram 33.
gadā pēc Vasarassvētkiem, kad ļoti strauji pieauga Kristus
sekotāju pulki Jeruzalemē un citās apustuļu dibinātajās
baznīcās. Aizkustinošs ir Apustuļu darbu apraksts par sv.
Stefana nāvi, kuru saniknotais pūlis viņam patvaļīgi
piesprieda, par cik Augstajai tiesai vairs nebija varas
nevienam piespriest nāves sodu, ko drīkstēja tikai Romas
pārvaldnieks. Te varam saskatīt lielu līdzību sv. Stefana
moceklībā ar Kristu, par kuru viņš kā pirmais apzinīgi izlēja
savas asinis un līdzīgi lūdzās: “Kungs Jēzu, pieņem manu
garu!”, no sirds lūgdams piedošanu arī saviem slepkavām:
“Kungs, neieskaiti viņiem šo grēku!”. Pestītājs deva viņam
lielu gara spēku pieņemt šo moceklību, ļaudams vēl pirms
nāves skatīt Dieva godību un “Cilvēka Dēlu, stāvam pie Dieva
labās rokas”. Zīmīga ir sv. Stefana pirmsnāves liecība: “Lūk,
es redzu atvērtas debesis..”. Ar viņa mocekļa nāvi debesis tika
atvērtas visiem pārējiem neskaitāmiem mocekļu pulkiem, kuri
visos laikos apliecinās savu ticību Jēzum Kristum kā
vienīgajam Mesijam un cilvēces Glābējam, kā Visaugstā
Dieva Dēlam, kuru neatzina ebreju tauta un noraidīja tikai
septītajā gadsimtā radītā musulmaņu reliģija. Baznīca kopš
354. gada, kad pirmo reizi oficiāli atrodam Romas kalendārā
Kristus Dzimšanas svētku datumu 25. decembrī, pagodina
uzreiz nākamajā dienā Pirmā mocekļa sv. Stefana piemiņu,
ietverot pirmajā Euharistiskajā lūgšanā jeb Romas kanonā
viņa vārdu. Lai gan hronoloģiski liekas, ka Heroda nogalinātie
nevainīgie bērniņi Betlēmē un tās apkārtnē būtu pirmie
mocekļi Kristus dēļ, taču viņi mira bez apziņas akta vai
izpratnes, būdami vēl zīdaiņi. Savukārt sv. Stefans apzinīgi un
ar mīlestību kā pirmais ir pieņēmis šo moceklību par ticību
Jēzum. Svētā kults izplatījās daudzās baznīcās sākot ar 415.
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Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes
Romas katoļu draudzē

Pateicības:
Sirsnīga pateicība visiem mūsu
draudzes aktīvistiem par ticības pilnu
kalpošanu un pašaizliedzīgu darbu
remontdarbos un svētku sarīkošanā.
Mīļš paldies visiem bērniem un
jauniešiem, kuri dziedāja un spēlēja
Bērnam Jēzum sniegtajā koncertiņā 24.12. pirms
Vigīlijas Mises 19:30.
Paldies Andrim Grizānam par sarīkoto draudzes
salūtu pēc Pusnakts Mises un par muzicēšanu
koncertiņā. Paldies arī mūsu Salatētim par
apciemojumu.
Esam ļoti pateicīgi un priecīgi par dāmu vokālā
ansambļa “Pusnakts stundā” sniegto brīnišķīgo
Ziemassvētku koncertu un dziedājumiem Sv.
Ģimenes svētkos mūsu baznīcā 27.12. Baibas un
Antona Klepera vadībā.
Lai Dievs dāsni atalgo visus koristus, ērģelnieces,
ministrantus, procesijas dalībniekus, baznīcas
kopējus!!!

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.
10. janvārī — Kunga Kristīšanas svētki:
11:00 - sv. Mise.
Noslēdzas Kristus Dzimšanas laiks un sākas
Parastais liturģiskais laiks.
18.-25.01. – Lūgšanu
vienotību pasaulē.

nedēļa

par

kristiešu

Katru dienu pēc sv. Mises tiks dziedātas Suplikācijas
„Svētais Dievs!” un tiks dota svētība ar Vissvētāko
Sakramentu.

Vissirsnīgākā pateicība mūsu mīļajai avīzītes “Mūsu
Draudze” atbildīgajai redaktorei
Ilzei SniegaiSniedziņai par lielu un nesavtīgu darbu, ko viņa
ieguldīja ar lielu mīlestību un
pacietību, pārrakstot datorā
iesūtītos rokrakstā rakstiņus un
noformējot avīzītes salikumu.
Neskatoties uz to, ka Ilze ir
luterāne, viņa uzcītīgi pildīja
savu ekumēnisko pienākumu,
veicinot starpkonfesionālo sadraudzību.
Diemžēl ar šī gada sākumu viņa vairs nespēs turpmāk
pildīt savu redaktores darbiņu, jo gaida bērniņa
nākšanu viņas divu bērnu ģimenītē. Lai Dievs
bagātīgi atalgo un svētī!
Aicinām atsaukties jaunu palīgu redaktora amatā, lai
avīzīte arī turpmāk varētu iepriecināt savus lasītājus!

21.01. – Ekumeniskais dievkalpojums pl. 19:00
Lielvārdes Romas katoļu dievnamā. Esiet visi mīļi
gaidīti!!!
2.02. – Kunga Prezentācijas templī svētki (Sveču
diena): 18:00 – Sv. Mise ar sveču svētīšanu un
Gaismas procesiju.
3.02. — sv. Blazija diena: svētība ar sv. Blazija
svecēm kakla un elpošanas ceļu slimniekiem pl.
18:00.
5.02. — Sv. Agates diena: tiks pasvētīta sv. Agates
maize un ūdens pl. 18:00.
10.02. — Pelnu Trešdiena: Lielā Gavēņa sākums:

Klausietes un atbals et ar ziedojumiem jauno katoļu
Radio Marija Latvija, ko var dzirdēt 24 stundas
diennak FM frekvencēs 97,3 vai internetā:
www.rml.lv

18:00 – Sv. Mise ar pelnu svētīšanu un kaisīšanu
ticīgajiem uz galvām.

Uzmanību!
Trešdienās pl. 19:30 draudzes mājā notiek
katehēzes nodarbības pieaugušajiem, gatavojoties
uz Kristībām, Pirmo sv. Komūniju, Iestiprināšanu,
Laulībām. Iespējams piedalīties arī brīvklausītājiem!
Pamudiniet visus, kuri vēl nav sakārtojuši savu garīgo
dzīvi, piedalīties šajās apmācībās!!!

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

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi
puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!
Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra
kā ministranti mūsu baznīcā!!!

Galvenais redaktors – pr. Andris Solims
(mob.t.:29855768,
e-pasts: asolims@inbox.lv); www.lielvardnieki.lv

„Mūsu draudze” redakcija:
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