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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
“O, crux, ave, spes unica!” - “Ak, krusts, esi
sveicināts, cerība vienīgā!”
Ar šiem Lielās nedēļas Vesperu himnas vārdiem
mēs sveicam Lielā Gavēņa laiku, kuru šogad uzsākam
ar Pelnu Trešdienu 1.03. Tā ir stingrā gavēņa diena,
viena no divām Baznīcas oficiāli pasludinātajām
gavēņa dienām, kurā ticīgie ne tikai atturas no gaļas
ēdieniem, bet stingri gavē, samazinot savas
ēdienreizes līdz pat vienai dienā, nelietojot uzturā
gaļas un piena produktus. Daudzi kristieši šajā dienā
gavē, lietojot uzturā tikai maizi un ūdeni. Taču stingri
gavēt nenozīmē tikai neēst vai badoties. Arī dvēselei
jāiesaistās gavēšanā. Un to mēs darām, atsakoties no
skaļās mūzikas, izpriecām, filmām, dejām, tusiņiem
un no saviem hobijiem. Pelnu Trešdienas rituāls kaisīt
svētītos pelnus ticīgajiem uz galvas atgādina caur
priestera izteiktajiem vārdiem: “Atceries, cilvēk, ka
puteklis esi un par putekli pārvērtīsies!” to skaudro
patiesību, kas sagaida ikvienu mirstīgo cilvēku pēc
nāves. Jā, mūsu miesa savienosies ar zemi un paliks
par pīšļiem. Dieva uzliktais sods par pirmdzimto
grēku paliek un darbojas. Bet darbojas arī Viņa
žēlsirdības plāns, kas atpestīto dvēseli atgriež debesu
mājās pie sava mīlošā Radītāja un Tēva, kurš sūtīja
nāvē savu viendzimušo Dēlu, lai mums atgrieztu
zaudētās Dieva bērnu tiesības uz mūžīgo dzīvi. Tieši
šo mūsu atpestīšanas noslēpuma kulmināciju —
Kristus Pashu: Pestītāja pāreju no nāves uz dzīvību
mēs svinam Lielajā nedēļā. Uz šo vissvarīgāko
atpestīšanas notikumu ticīgos pakāpeniski sagatavos
Lielā Gavēņa laiks. Jēzus arī veselus 3 gadus gatavoja
savus mācekļus uz šo vissvarīgāko brīdi, sludinādams
debesu valstības evaņģēliju un pamazām atklādams
savu dievišķo dabu caur brīnumiem. Tas bija ticības
nobriešanas laiks Viņa sekotājiem, kurā notika
pakāpeniska dvēseļu atvēršanās uz Dieva bezgalīgās
mīlestības pret grēciniekiem noslēpumu. Ja Kristus
atnāktu uz šo zemi pēkšņi jau kā pieaugušais cilvēks
un visiem svinīgi paziņotu: “Mīļie draugi, es esmu
Dieva Dēls, rīt es jūs visus atpestīšu no Nāves un
atjaunošu jūsu Dieva bērnu pases. Priecājieties!” Diez
vai kāds Viņam ieticētu uzreiz un nopietni novērtētu
Viņa upuri. Glābējs arī vēlējās pakāpeniski iziet visus
cilvēka dzīves posmus no ieņemšanas brīža līdz pat
nāvei, lai pilnībā atbrīvotu visu cilvēku, kurš “grēkā
tiek ieņemts savas mātes miesā”. To varētu alegoriski
salīdzināt ar datorā esošo vīrusu, kas inficē ikvienu
failu, kas tiek izveidots. Tad vienīga iespēja to labot ir

instalēt datorā antivīrusu, lai tas iznīcinātu tur esošo
vīrusu un izlabotu jeb atjaunotu inficētos failus.
Līdzīgi arī Dieva Dēls “kļuva visā mums līdzīgs,
izņemot grēku”, tāpēc tika ieņemts no Jaunavas, kura
kļuva par jauno Ievu, kāda bija pirmā Ieva līdz
pirmdzimtajam grēkam.
Lielajā Gavēnī notiek mūsu dvēseles “failu” jeb
“dokumentu” labošana un atjaunošana no daudzo
mūsu grēku vīrusiem, kuri draud pazudināt dvēseli.
Esam aicināti rūpīgi attīrīt dvēseli Gandarīšanas
sakramentā, izdarot kārtīgu gavēņa grēksūdzi, lai
sajustu īstu Lieldienu svētku prieku. Uzstādīsim jau
Pelnu Trešdienā katrs savu Lielā Gavēņa mērķi un
strādāsim pie tā realizēšanas, lai atbrīvotos no kāda
konkrēta netikuma un grēka.
Šajā gavēņa laikā Baznīca svinēs divus lielus
svētkus: sv. Jāzepa lielos svētkus, kuri šogad iekrīt 3.
Gavēņa svētdienā, tāpēc tie tiek pārcelti uz 20. martu,
jo Gavēņa svētdienas ir stiprākas par svēto svētkiem.
Pagodināsim sv. Jāzepu, kuru piesaucam kā ģimeņu
uz mirstošo aizbildni, piedaloties svētku Misē 20.03.
pl. 19:00. Līdzīgi 25.03. svinēsim Kunga
Pasludināšanas lielos svētkus.
Februāra mēnesis bija bagāts ar vairākiem
mazajiem svētkiem svēto godam. Kunga Prezentācijas
templī svētkos 2.02. devāmies Gaismas procesijā ar
svētītām svecēm kā Jaunās Derības tauta. 5.02. sv.
Agata sapulcināja pie Kristus kuplu skaitu
dievlūdzēju, kuri atnesa pasvētīt mazi un ūdeni sv.
Agatas godam kā līdzekli pret ugunsgrēka nelaimēm.
Sv. Blazeja dienā 3.02. ticīgie saņēma svētību ar sv.
Blazeja degošām svecēm, kas bija arī zināms ticības
pārbaudījums (lai neaizdegtos mati!). Bet 11.02.
Vispasaules slimnieku dienā Lurdas Dievmāmiņa
aicināja mūs lūgties par slimajiem sv. Misē, kuras
laikā vairāki ticīgie saņēma Slimnieku sakramentu.
Šogad 19.02. pagāja 10 gadi, kopš Kungs aizsauca
mūžībā ilggadējo Rīgas Garīgā semināra garīgo tēvu
pr. Viktoru Pentjušu. Savukārt 20.02. viņam
pievienojās mūžības ceļos monsinjors Jānis Vaivods,
ilggadējais latīņu valodas profesors Rīgas Garīgā
seminārā, kur viņš palīdzēja iekārtot vairākus
kandidātus uz priesterību no citām bijušās PSRS
republikām. Aizlūdzām par viņiem abiem sv. Misē.
No sirds pateicos visiem draudzes locekļiem par
Jūsu līdzdalību draudzes dzīvē, par ziedojumiem un
lūgšanām. Turpināsim dedzīgi lūgties un aktīvi
darboties arī turpmāk! Atvainojos vēlreiz visiem, ja
kādu sanāca aizvainot. Mīlu Jūs visus! Pr. A. Solims
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mūs izšķīra. Mani pārcēla uz citu patversmi, uz
Adamovu, bet tēvs Jezups palika kalpot Rēzeknes Sāpju
Dievmātes baznīcā.
Mūsu satikšanās brīdī es, tāpat kā bērnībā, sajutu viņa
svētībai uzlikto roku uz savas galvas. Svētlaime
pieskārās un saviļņoja dvēselīti.
Mūsu patversmē bija daudz bārenīšu, starp mums,
latviešu bērniem, bija trīs ebreju bērniņi – Ābrams,
Jankelīts un Gelda. Tālāk lai stāsta tēva Jezupa “Atmiņu
Styga”:
“Atskanēja telefona zvans. Zvanīja bērnu patversmes
vadītāja, pavēstīja, ka saņemta pavēle visus ebreju
bērnus izdot likvidēšanai. Tēvs Jezups steidzīgi ieradies
patversmē, pasaucis trīs ebreju bērnus un jautājis, vai
viņi būtu ar mieru, ka viņš nokristīs tos katoļu ticībā?
“Jā, jā, jā,” atskanējušas trīs balstiņas, viņi jau sen
lūguši pārzinei, lai viņus nokrista. Tā tēvs Jezups
bērniņus tūlīt arī nokristīja Dieva, Tēva un Dēla, un
Svētā Gara vārdā, katram uz krūtīm uzkāris svētītu
krustiņu un pateicis vispatiesākos vārdus: “Bērni,
paļaujaties uz Dievu, Viņš jūs ļoti, ļoti mīl.” Tēvs Jezups
izdarīja visu, ko spēja, taču glābt bērnus nebija viņa
spēkos.
Nākamajā dienā atkal atskanēja zvans, bērnu
patversmes vadītāja paziņoja sāpīgo ziņu, ka bērni
paņemti un aizvesti likvidēšanai. Ļaunā vara atņēma
maziem bērniem dzīvības...”
Mēs visi bijām vienādi samīļoti, aprūpēti, kad kopā,
stāvot uz celīšiem, bijām uzklausījuši tēva Jezupa svinēto
Svēto Misi, kopīgi bijām skaitījuši lūgšanas pirms un pēc
ēdienreizēm un kopīgi gājuši rotaļās. Un mūsu rotaļu
dārziņa vidū bija tēvs Jezups.
Lasot viņa uzrakstīto un turpinot ceļu pa tēva Jezupa
“Atmiņu Stygu”, es redzu, cik daudz viņš ir cietis, un cik
daudz viņš ir paveicis.
Manā lūgšanā ir šādi vārdi: “Mīļais Dievs, svētī jel
kuplo Pāvila Grišāna dzimtu 7 paaudzēs!” Dievs viņus
visus ļoti mīl. Svētību Lielvārdes draudzei!
V. Kalve

Pārdomas par 11. februāri
Dievmātes parādīšanās Lurdā, Francijas dienvidos
1858. gada 11. februārī ir saistīta ar Vispasaules
slimnieku dienu. Šajā dienā katoļu baznīcās lūdzas par
visiem slimniekiem. Vispirms par draudzes sirdzējiem,
tad tālākiem. Pa vienam mēs nākam šai pasaulē, pa
vienam arī aizejam. Cits ātrāk, cits vēlāk, tas viss
notiek ar Dieva ziņu. Pēc Bībeles rakstiem – katrs
nodzīvotais gads virs septiņdesmit ir Dieva dāvana
ikvienam cilvēkam. Ar šo realitāti jāsamierinās un
jācenšas izpildīt kādu no Jēzus divpadsmit solījumiem
cilvēcei, lai nokļūtu debesu valstībā. Ļoti svarīgi ir
pieņemt slimnieku sakramentu, ko dod pirms
aiziešanas. Ja izpildīsim Jēzus dotos solījumus, tad arī
pats Pestītājs parūpēsies par mums mūsu nāves stundā.
Mūsu draudzē šajā Vispasaules slimnieku dienā jau
trešo gadu sv. Mises laikā mēs saņemam Slimnieku
sakramentu un tiekam svaidīti ar slimnieku eļļām. Tas
dod drošības sajūtu pēkšņas nāves gadījumā, stiprina
miesu slimībās, uzlabo dvēseles pašsajūtu, dziedina
nelielas vainas.
Lurdas Dievmāte daudz nerunāja ar meiteni
Bernadeti, bet laipni smaidīja, lai viņu iedrošinātu.
Dievmāte parādījās18 reizes laikā no 11.02. līdz 16.04.
Tikai 25.03. meitene iedrošinājās pajautāt “kā Kundzi
sauc?” Dievmāte atbildēja: “Es esmu Bezvainīgā
Ieņemšana”. Pāvests Pijs IX tikai pirms četriem
gadiem bija pasludinājis dogmu par Marijas
Bezvainīgo ieņemšanu. Dievmāte lūdza Bernadeti
gandarīt un lūgties par grēciniekiem. Tā savas dzīves
divdesmit gadus Bernadete pazemīgi īstenoja
Dievmātes aicinājumu – lūgties un gandarīt par
grēcinieku atgriešanos.
Arī mūsdienās grēcinieku nav kļuvis mazāk.
Nemieri, kari plosa visu pasauli. Dievmāte redz visus
šos notikumus, tādēļ aicina mūs lūgties un censties
novērst Dieva dusmas, sodu par mūsu neticību,
grēkiem. Mums iesaka regulāri lūgties par pāvestu,
bīskapiem, priesteriem, lai viņiem izdotos realizēt
savus iecerētos evaņģelizācijas plānus Latvijā un visā
pasaulē.
Strādājot, runājot ar mazticīgiem vai pat neticīgiem,
varam saņemt daudz aizvainojumu. Tādēļ lai sirdī
atbalsojas Lielā gavēņa dziesmas “Krustā ir ciešanas”
pēdējā panta iedrošinošie vārdi:
“Kad esi pazemots, nodots un ievainots,
vai drauga sirdī vīlies tu:
nekļūsti izmisis, lūdzies, piedod,
lai kļūst par tavu ģerboni krusts!”

Lūgšana Getsemanē
Krusta ceļa priekšvakarā
Jēzus lūdzas Getsemanē,
Jūtot smago krustu plecos
un pasaules grēku nastu smago.
Viens atstāts sāpju vientulības salā.
Mācekļi guļ aizmiguši miegā.
Plūst asinssviedri Jēzum dievišķajā vaigā,
bet Viņa Sirdi Dieva mīlestība tur.
Neviena nav, kas Viņam būtu līdzās
un līdzjūtībā sāpēs dalītos.
Ak, nē, vēl Getsemane blakus,
tā mīļām zemes rokām pie sevis cieši skauj.
Getsemane mīļā, mana Getsemane,
tu vienīgā, kas neatstāji mani.
Manās sāpēs tu līdzjūtīga esi
un manās lūgšanās ar Debess Tēvu dalies.
Getsemane mani uzņēma pie sevis.
Es atstāju tai pateicības vārdus.
Tu esi radīta, tu dzīvo debess zemes mājās,
bet šodien esmu es ciemiņš tavās mājās.
Valērija Kalve

Ludmila Apsīte

Pēc 75 gadiem
Viņš – priesteris, Rēzeknes patversmes bērnu garīgais
tēvs Jezups Grišāns, balstīdamies uz spieķīša, sava
brālēna Miķeļa mazmeitas Silvijas pavadīts, atnāca pie
manis jau no mūžības mājām Kristus Dzimšanas laikā,
Ziemassvētkos, savā 125. dzimšanas dienā, lai atkal, kā
toreiz, pirms 75 gadiem, satiktos uz “Atmiņu Stygas”.
Toreiz mēs stāvējām uz viena stigas, bet ļaunais laiks
2
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gleznotājs Mikelandželo (1475.-1564.) sacījis:” Manu
dvēseli neklusina ne gleznošana, ne tēlošana, tā meklē
vienīgi Dieva mīlestību, kas no krusta savas rokas
izstiepj pēc mums.” Franču rakstnieks Viktors Igo
(1802.-1885.) atzīstas: “Jo tuvāk es nāku mūža galam,
jo skaidrāk es dzirdu ap sevi nemirstīgo simfonijas no
pasaulēm, kuras aicina mani. Es sajūtu sevī nākošo
dzīvi.” Vācu filozofs Imanuels Kants (1724.-1804.)
saka: “Visas pasaules grāmatas kopā, cik viņu esmu
lasījis, nav devušas man tādu iepriecinājumu, kādu
man deva Bībeles vārds.” Itāļu dabas pētnieks un
matemātiķis Galileo Galilejs (1564.-1642.) secina:
“Svētie Raksti ir kā Dieva Svētā Gara iedvesums,
daba - kā Dieva pavēļu izpildītāja.” Angļu filozofs
Tomass Kārlails (1795.-1881.) ar gadiem atzīst: “Tie
laiki, kur cilvēki meklē Dievu un dzīvo Viņā, ir
cilvēces ziedu laiki, bet tie, kur cilvēki dzīvo bez
Dieva, ir nīkšanas un sabrukuma laiki.” Ģeniālais
franču rakstnieks Žans Žaks Ruso (1712.-1778.)
liecina: “Evaņģēlija svētums runā uz manu sirdi. Kāda
lēnība, kāda šķīstība tikumos, kāda dziļa gudrība, kāda
savaldīšanās kārdinājumos, kāda attapība atbildēs!”
Franču matemātiķis un filozofs Blēzs Paskāls (1623.1662.) brīdina: “Bez Kristus mācības cilvēks
piedzīvos bēdas un nelaimi, maldīšanos, tumsu,
izmisumu un nāvi.” Ebreju izcelsmes fiziķis un
filozofs Alberts Einšteins (1879.-1955.) pārliecināts:
“Kristus nevar būt izdomāts tēls, tam jābūt
dzīvojošam.” Vācu kritiķis un dramaturgs Gothods
Efraims Lesings (1729.-1781.) Jauno Derību atzina
par cilvēces labāko grāmatu. Angļu romānists Valters
Skots (1771.-1832.): “Bībele sniedz nekad
nenovecojošas patiesības, mūžīgu bagātību, priekus,
bēdās atvieglojumu, svētlaimīgu cerību uz mūžīgo
dzīvi.” Vācu dzejnieks Heinrihs Heine (1797.-1856.)
mudina: “Ikviens cilvēks Dievu atradīs Bībelē, no
kuras plūdīs dievišķā vārda dvesma.” Vācu dzejnieks
Volfgangs Gēte [1749.-1832.] atceras: “Mīlēju un
cienīju Bībeli, jo gandrīz vienīgi tai man jāpateicas par
savu tikumisko audzināšanu.” Angļu baletrists Čarlzs
Dikenss (1812.-1870.) savam dēlam saka: “Bībele
sniegs tev labāko mācību, no kuras cilvēks var
vadīties. Tā nāk no Kristus, un, ja tu tai sekosi, nekad
neapmaldīsies.” Krievu dzejnieks A. S. Puškins
(1799.-1837.) atzīst: “Nekā labāka nevaram dot tautai
par Sv. Rakstiem, jo tajos atrodam visu cilvēcīgo.”
Krievu rakstnieks F. M. Dostojevskis (1821.-1881.)
par Bībeli: “Tur nosaukts viss un norādīts uz mūžu
mūžiem. Bojā eja tautai bez Dieva vārda.” Krievu
rakstnieks Ļevs Tolstojs (1828.-1910.) atzīst: “Bībele
ir cilvēces bērnības grāmata.”
Beigās Reliģijas profesors Egils Grīslis atzīst:
“Bībele - Dieva vārda dziļumi ir neizsmeļamas
patiesības dzelmes. Jo vairāk no tām smeļam, jo
vairāk saņemam.”
Vilhelmīne Eisaka

Pasaules dižākie gari par Bībeli
Bībele ir Dieva vārds kristiešiem. Tās saturs ir
ietverts un atklāts attiecīgu konfesiju dievkalpojumos.
Valmieras Sv. Sīmaņa ev.-luter. draudzes diakone
Asja Blaua izveidojusi pārskatu, kurā pauž dižāko
garu domas par Bībeli. Lai izraisītu dziļākas
pārdomas, viņa citē vairāku dižgaru atziņas.
Lūk, krievu zinātnieka, vēsturnieka un dzejnieka
Michaila Lomonosova (1711.-1765.) domas: “Kas
izveidoja Visumu? Kas iekvēlināja zvaigznes? Kas
jūru iežogoja krastos? Vai mēs sauli aizsegt spējam?
Vai varam likt rītam agrāk iestāties? Vai kuģiniekam
ceļa vēju varam dot?
To lēni prātā apdomājot,
Dod Dievam godu mirstīgais,
Un Viņa gribu pagodājot,
Jel atzīsti - Viņš tiesīgais
Gan sodu spriest, gan apžēlot,
Gan paciest likt, gan atbrīvot.
Tā viņa varu atzīsti,
To nekurnēdams pielūdzi.”
Bijušais Latvijas Valsts prezidents dr. Kārlis
Ulmanis (1877.-1942.): “Baznīca patiesi var palīdzēt
valdībai. Tā gādā, lai cilvēki ietu savās gaitās ar
iekšēju dvēseles spēku, kas palīdz saredzēt gaišumu
aiz katra grūta brīža…” Anglijas karaliene Viktorija
(1819.-1901.), stāstot par savas valsts stiprumu,
neminējusi ne lielisko floti, ne drosmīgo armiju, ne
bagātās jūras ostas, bet sniegusi Bībeli, sacīdama:
“Dieva Vārds ir Anglijas varenība! Dvēsele caur šo
grāmatu izglābjas no visām briesmām.” Franču
karavadonis un valstsvīrs Napoleons Bonaparts
(1769.-1821.) trimdas laikā bieži lasīja Bībeli. Viņš
atzīst: “Kristus savā bezgalīgajā valstībā vadās tikai
no cilvēka tikumiskās pilnības, apziņas skaidrības,
dvēseles siltuma, savienības ar visu, kas patiess.”
Krievu ķeizars Aleksandrs I (1777.-1825.) Bībeles
svētīgo ietekmi guvis 1812. g. Maskavas bojā ejas
rezultātā, kad vienīgo mierinājumu dvēselei saņēmis
tieši no Bībeles. ASV prezidents un valstsvīrs Georgs
Vašingtons (1732.-1799.), aizejot no posteņa, dod
padomu tautai: “Sargāt reliģiju un tikumību!” Poļu
zinātnieks Nikolajs Koperniks (1473.-1543.) saka:
“To lūdzos es, ko Tu pie krusta noziedzniekam devi.”
Ģeniālais angļu zinātnieks Izāks Ņūtons (1642.1727.) bijis pazemīgs Bībeles lasītājs, un teicis:
“Dievs ir gudrs un visspēcīgs, kas stāv augstāk pār
visu pasauli.” Franču matemātiķis Andrē Marē
Ampērs (1775.-1836.) savam dēlam saka: “Pētī šīs
pasaules lietas un turies pie Dieva. Bez šīs pamācības
tu satrieksi savu galvu pret klinti.” Vācu atomfiziķis
Markss Borns (1882.-1970.) atzīst: “Nekāda politiska
gudrība un nekāda zinātniska atklāsme nespēj pagriezt
gājuma virzienu, ja šai gudrībai nebūs Evaņģēlija un
Dieva Gara svētības.” Pasaules slavenais itāļu
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Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes draudzē
Lielajā gavēnī

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

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:40 – “Rūgtās asaras”
dziedājums; 11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: sv. Mise pl. 18:00.
Krustaceļš: trešdienās, piektdienās un sestdienās
(draudzes Krusta ceļš) pl. 17:00 pirms sv. Mises.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā:
centīgo ministrantu Edgaru Čubatjuku (23.02.); mūsu
koristi Lolitu Meistari (03.02.); Donātu (02.02.) un
Annu (16.02.) Ļesņičonokus; Malvīni Hiršfeldi un
Veltu Gobiņu (15.02.); Olgu Zeizu (11.02.); Viktoriju
Joneli (13.02.); Liliju Dambi un Eleonoru Strapcāni
(28.02.); mūsu ērģelnieces Janu Grizāni (24.03.) un
Eviju Persidsku 40 gadu jubilejā (20.03.); draudzes
lielo labdari Aleksandru Kozlovski (24.03.); Jāzepu
Tarvidu (27.03.); Veroniku Skuteli (29.03.) un citus!!!

28.02. — Aizgavēņa vakarā: Pankūku balle
pēc sv. Mises pl. 18:00.
Lūgums atnest maziņu “groziņu” ar pašceptām
dažāda veida pankūkām. Labākās un oriģinālākās
pankūkas saimniece saņems apbalvojumu pankūku
konkursā. Varēs redzēt bildes un fragmentus no mūsu
kopīgajiem draudzes darbiem.

Visus draudzes Jāzepus mīļi sveicam debesīgā Aizbildņa
sv. Jāzepa svētkos!

1.03. — Pelnu Trešdiena, Lielā Gavēņa sākums.
18:00 — sv. Mise Lielvārdē ar svētīto pelnu kaisīšanu
uz galvas ticīgajiem.

Sveiciens visām
draudzes sievietēm
Starptautiskajā sieviešu
dienā 8. martā!!!

Jāievēro STINGRAIS GAVĒNIS bez gaļas un piena
produktiem (izņēmums: mazi bērni, veci un slimi
cilvēki). Atļauta 1 ēdienreize līdz sātam, pārējās ir
vieglas uzkodas. Aizliegtas izpriecas, skaļa mūzika.

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību:
Veronikai Vilnītei ar ģimeni par mīļotā vīra Jāņa
aiziešanu mūžībā 27.01.2017.; Tukišu ģimenei,
pavadot Vitāliju Tukišu mūžības ceļos
07.12.2016.
Dieva žēlsirdībai lūgšanās novēlam mirušos:
Induli Tontegodi (05.01.2017.); Pēteri Paņko
(13.01.); Lilitu Mūrnieci (24.01.); Juzefu
Čalovu (29.01.); Antoniju Mikštu (06.02.);
Olgu Dzeni (22.02.).

2.03. — mēneša pirmā ceturtdiena: sv. Mise
pl. 18:00 par visiem dzīvajiem draudzes locekļiem.
Pēc sv. Mises - Svētā stunda.
3.03. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 18:00.
20. martā — sv. Jāzepa svētki Lielvārdē:
(pārcelti no 19.03.!)
19:00 — svinīgā sv. Mise.

Klausie es un atbals et katoļu Radio Marija Latvija
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv
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
„Mūsu draudze” redakcija:

25. martā — Kunga pasludināšanas svētkos:
11:00 — svinīgā Mise Lielvārdē. Vakara Mises
nebūs!

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