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“O, crux, ave, spes unica!”
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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
“Svētais Krusts, tev godu dodam!”
Vismīļie draugi! Atkal zibenīgā ātrumā ir pagājusi
skaistā vasara un nemanāmi ir piezadzies rudens pirmais
mēnesis, kurā mēs svinam mūsu dievnama lielākos
svētkus — 40 stundu dievkalpojumus Svētā Krusta
paaugstināšanas godam 14.09. Šogad tie iekrīt trešdienā,
tāpēc radās doma sadalīt trīs tradicionālās 40 stundu
svētku dienas, ietverot tajās Dievmātes Dzimšanas
svētkus: 8.09. Marijas Sirds ļoti līdzcieta savam Dēlam,
garīgi nesdama Viņa krustu uz Golgātu, kur stāvēja zem
tā kā Sāpju Māte, kuras piemiņas diena ir uzreiz pēc
14.09., proti —15.09. Šogad Latvijas baznīcā ir iesvētīti
3 jauni priesteri. Mums būs liels gods un prieks saņemt
no diviem jauniesvētītiem priesteriem svētību šo svētku
2. un 3. dienā: 11.09. sv. Misi celebrēs un dos svētību
Rīgas diecēzes pr. Elvis Rudovičs, kurš studēja Polijā
Elkas diecēzes Garīgajā seminārā un tagad kalpo kā
vikārs Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzē. Bet
svētku noslēguma dienā 14.09. pie mums atbrauks ar
svētību jaunais pr. Filips Davidovičs no RēzeknesAglonas diecēzes, kurš ir polis un pabeidza studijas
Sanktpēterburgas Garīgajā seminārā. Izmantosim šo
lielo Dieva Žēlsirdības dāvanu Kunga Žēlsirdības gadā
un aktīvi kuplā skaitā piedalīsimies šajos svētkos.
Varbūt daudzi nemaz nav pamanījuši draudzes mājas
priekšā no skaistiem ziediem veidoto uzrakstu
“žēlsirdība” - atnāciet to apskatīt, kamēr vēl ziedi zied.
Gribētos, lai šis uzraksts nekad nepārziedētu mūsu
sirdīs, mudinot katru būt žēlsirdīgam arī pēc šī pāvesta
pasludinātā Žēlsirdības gada, kas iet uz beigām. Būsim
žēlsirdīgi un palīdzēsim ar saviem ziedojumiem un
darbiem restaurēt mūsu dievnamu, nostiprinot tā
pamatus. Vēl ir vajadzīgi vismaz 10 000 Eur, lai visus
nepieciešamos darbus varētu sākt veikt. Ļoti ceru uz
Jūsu atbalstu un aicinu lūgties ļoti intensīvi šajā
nodomā, lai atrastos sponsori. Viss ir iespējams Dievam:
lūgsimies, paļausimies uz Kungu, bet arī strādāsim paši!
pr. Andris Solims
Ar paļāvību iesim pie Dieva Žēlsirdības troņa
Agrā 14. augusta rītā sākām pulcēties braucienam pie
Māras zemes Karalienes viņas Debesīs uzņemšanas
svētkos. Kā vienmēr mūsu šoferis Alnis bija precīzs un
braucēji arī bija šoreiz ļoti disciplinēti, visi bija
ieradušies laicīgi.
Uz Aglonu braucām ar nodomu lūgties par mūsu
Lielvārdi, par mūsu jaunatni, lai Dievmāmiņa aizlūdz pie
sava Dēla, ka lielvārdieši atgrieztos pie ticības. Jo šeit
mēs taču esam tik daudzi katoļi, kas tikām audzināti
ticības garā. Zinu, ka ir grūti spert pirmo soli, bet

saņemieties un redzēsiet kāds prieks un siltums ielīs jūsu
sirdīs.
Lūdzoties un dziedot Dievmāmiņas godam veltītās
dziesmas, nemanot pieveicām lielo ceļa gabalu. Gribu
teikt lielu paldies visiem par draudzīgo atmosfēru, kas
valdīja brauciena laikā, un lai paliek noruna, ja tāda būs
Dieva griba, tad nākošgad atkal pulcēsimies pie mūsu
Māras zemes Karalienes.
Antoņina Ratnieks

Māras zemes Karaliene
Radio Marija Latvija
Lūgšanu ceļu uz debesīm atvēra,
Uz eņģeļu spārniem gars dvēseli pacēla,
Dieva vārdu un dziesmu sev līdzi paņēma.
“Ved mūs pie Dieva, ak, Marija:
Bez tā mēs dzīvot nespējam,
Jo Viņu mīlēt vienmēr bija
Īsts prieks un laime cilvēkam.”
Uz augšu vien gars dvēseli ceļ
Pāri baltiem mākoņu kalniem,
Turas pie gariem zeltsaules stariem,
Ar lūgšanu sirdī Svētajam Garam.
Debess plašajā visuma telpā
No brīnumiem aizraujas elpa:
Miljardu zvaigžņu mirdzumā
Svētsvinīgā Euharistija.
Zemojas sirds svētuma priekšā,
Bet dvēsele sirsnīgi dzied:
“Dievs, pie Tevis mēs paties’
Gribam stipri turēties.
Jēzus Sirds, Tev zvēram to
Uzticību mūžīgo!
Jēzus Sirds, Tev zvēram to
Uzticību mūžīgo!
Jēzus Sirds, Tev zvēram to
Uzticību mūžīgo!”
Tālāk ved tikai vienīgi viens
Ceļš, Patiesība un Dzīvība.

Jaunavu Jaunava, brīnišķā Māte,
Ved mūs tai ceļā pie sava dievišķā Dēla.
To lūdzam, mīļā Māte,
No visas dvēseles.
Ak, Māras zemes Karaliene,
Brīnišķā Māte Latvijā!
Valērija Kalve
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Septembra mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

Vissirsnīgākā draudzes un ministrantu pateicība
Longinam Švirevičam par sarūpēto un skaisti noformēto
turibuļa (kūpināmā trauka) statīvu, kas atvieglos viena
paša ministranta kalpojumu pie Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšanas un depozīcijas. Lai Kungs dāsni atalgo!!!

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:20 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:

Izsaku sirsnīgu pateicību
visiem — gan lieliem, gan
maziem, jauniešiem un vecākai
paaudzei, kuri piedalījās apkures
granulu
izkraušanā
un
sakraušanā
26.08.
Sevišķi
pateicos mūsu lielajam labdarim Aleksandram
Kozlovskim par transporta un brigādes
nodrošināšanu un arī cienastu strādniekiem.
Pieminam Jūs visus mūsu lūgšanās. Lai labais
Dievs aizmaksā ikvienam par centīgu darbu!
prāvests Andris Solims

Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās:
sv. Mise pl. 19:00.
1.09. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Svētā Stunda.
pl. 19:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem.
2.09. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 19:00.
4. septembrī: pl. 11:00 – sv. Mise un svētība
skolniekiem un studentiem. Euharistiskā procesija.

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Ģenovefu Ranku (belku) 75 gadu
jubilejā (22.09.), Ingrīdu Jevsejevu
(11.09.), Līviju Vovčenko (3.09.) un
citus. Lai Kungs stiprina veselību
un dāvā sirdsprieku vēl turpināt
kalpot savā draudzē!!!
Vārda dienā: visas Marijas (12.09.)

40 stundu dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Svētā Krusta paaugstināšanas baznīcā
1. diena - 8. septembrī: Dievmātes Dzimšanas
svētki
pl. 17:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija līdz misei!
pl. 19:00 – sv. Mise un Euharistiskā procesija.
2. diena - 11. septembrī:
pl. 10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija līdz misei!
pl. 11:00 – sv. Mise un Euharistiskā procesija.
Celebrēs jauniesvētītais pr. Elvis Rudovičs un
visiem piešķirs savu svētību Vesperu laikā!!!
Pateicības himna “Te Deum laudamus”.
3. diena - 14. septembrī: Svētā Krusta
paaugstināšanas svētki – dievnama titulsvētki
pl. 17:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija līdz misei!
pl. 19:00 – svētku sv. Mise un Euharistiskā
procesija. Celebrēs jauniesvētītais pr. Filips
Davidovičs un visiem piešķirs savu svētību!!!

Klausie es un atbals et katoļu Radio Marija Latvija
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv
Dārgā draudze! Sirsnīgi pateicos visiem, kuri ir
ziedojuši savu mazo vai lielo artavu dievnama
pamatu stiprināšanas darbiem. Ar Jūsu un citu
draudžu locekļu un priesteru vai labas gribas
ziedotāju no Latvijas un ārzemēm atbalstu esam
savākuši 48 000 Euro. Tas nav maz viena gada
laikā! Taču reālas darbu izmaksas pēc tāmes
precizēšanas ir daudz lielākas nekā bija paredzēts
sākumā. Tāpēc steidzami ir vajadzīgas finanses,
lai varētu uzsākt darbu pirmo kārtu. Lai Dievs
aizmaksā katram ziedotājam, par kuru aizlūdzam
un aizlūgsim arī turpmāk pie Dieva! Pr. A. Solims

29. septembrī: Svēto Erceņģeļu Mihaēla, Gabriēla
un Rafaēla svētki. Pl. 19:00 – sv. Mise.

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
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4.09. par svēto tiks kanonizēta svētīgā Māte Terēze no
Kalkutas,
Žēlsirdības Misionāru kongregācijas
dibinātāja (1910.-1997.). Pateicība Dievam par jauno
svēto un sveicam šīs kongregācijas māsas Latvijā!!!

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

12. septembrī: Vissvētākās Jaunavas Marijas
Vārda dienā pl. 9:00 – sv. Mise.
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