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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Kristus ir augšāmcēlies un uzkāpis debesīs!
Mani dārgie mūsu avīzītes lasītāji! Nesu jums visiem
siltus un saulainus sveicienus no Fatimas Dievmātes, kuras
parādīšanās simtgades svinībās man bija dota liela laime
piedalīties šogad Fatimā no 11.-15.05. Ir pagājuši veseli
100 gadi kopš Jaunavas Marijas vīzijas Fatimā (Portugālē)
trijiem ganiņiem: Lūcijai (10 gadus vecai), Franciskam (9
g.v.) un Jacintai (7 g.v.). Tas bija neaprakstāms prieks
sajust sevi kā vienu mazu pilienu milzīgajā svētceļnieku
jūrā, kuri vairāk par miljonu lielā skaitā piedalījās šajās
simtgades svinībās, kuras pagodināja pats pāvests
Francisks un 13.05. pasludināja par svētajiem Francisku un
Jacintu.
Šoreiz devos uz Fatimu gandarīšanas svētceļojumā, lai
arī pateiktos Dievmāmiņai par manas Priesterības 26
gadiem un izlūgtos viņas svētību un aizsardzību manā
kalpošanas darbā, kuru ļoti gribu turpināt Kristus Baznīcā.
Nebiju nemaz sagatavots šim svētceļojumam, nebija
nodrošinātas naktsmājas, jo visas viesnīcas jau bija
rezervētas labu laiku pirms svētkiem. Tomēr pilnībā
uzticēju šo svētceļojumu Dievmātei kā viņas ciemiņš un
zināju, ka Māte parūpēsies par savu bērnu, kurš jau no
mazotnes ir novēlēts caur manu mammu Dievmātes
Bezvainīgajai Sirdij. Un tiešām varu liecināt par viņas lielo
laipnību un viesmīlību, kad 11.05. naktī pēc pirmā vakara
sv. Mises koncelebras un starptautiskās valodās recitētā
Rožukroņa ar sveču procesiju devos ārpus sakrālā laukuma
meklēt, kur varētu pārsēdēt vējaino un lietaino nakti līdz
rītam. Un tā es Dievmātes vadībā nokļuvu līdz mariāņu
tēvu vadītajam hotelim, lūgdams, vai nevarētu uzņemšanas
telpā palikt pa nakti. Man par lielu brīnumu laipnā
oficiante pateica, ka viņiem esot uz šo nakti vēl viena brīva
istabiņa, ko es ar lielu prieku arī dabūju un varēju atpūsties
pēc garā ceļa. Pēc tam atradās iespēja rezervēt istabu arī
pārējām naktīm, pie tam par diezgan lētu naudu,
salīdzinājumā ar tām fantastiskajām summām, kādas bija
vēl pieejamas internetā… Lūk, viena maza liecība, kā
Dievmāmiņa rūpējas par saviem ciemiņiem. Man nebija
vajadzīgās akreditācijas caurlaides, lai varētu nokļūt
priesteru sektorā koncelebrēt ar pāvestu sv. Misē 13.05.
Bet arī tur Dievmāte man pasmaidīja, ielaizdama mani
caur saviem mazajiem vārtiņiem sektorā, kas bija blakus
priesteru sektoram pašā priekšā. Tā kā es arī varēju
pilnvērtīgi koncelebrēt pāvesta Misē un saņemt Vissv.
Sakramentu zem abām zīmēm.
Katru dienu Parādīšanās kapeliņā notika vairākas sv.
Mises, kurās arī varēju brīvi koncelebrēt, un piedalījos
ikvakara Rožukronī pl. 21:30, kas noslēdzās ar brīnišķīgu
sveču procesiju pa sakrālo laukumu, kurā tika nesta
Fatimas Dievmātes statuja. Tie bija neaizmirstami mirkļi,
prieka un sajūsmas pilni par to plūstošo gaismas upi, kas
izveidojās no svētceļnieku rokās paceltajām svecēm kā

ticības redzamām zīmēm. Arī pāvests Francisks ilgi lūdzās
12.05. Fatimas Dievmātes statujas priekšā Parādīšanās
kapeliņā un konskrēja sevi un visu tautu Marijas
Bezvainīgajai Sirdij. Bija patiess gandarījums būt šajās
simtgades svinībās un lūgties par visiem jums, mani mīļie,
nesot Dievmāmiņas priekšā visas jūsu garīgās un laicīgās
vajadzības. Lūdzaties vienmēr ar lielu uzticību Dievmātes
aizbildniecībai, jo viņa ir varena mūsu Aizstāve pie sava
Dēla Jēzus, kurš ir kā vienīgais Visaugstais Starpnieks
starp cilvēkiem un Debesu Tēvu. Taču arī svēto lūgšanas
tiek regulāri pienestas Dieva troņa priekšā un tiek
uzklausītas noteikti labāk, nekā mūsu — grēcinieku vājās
lūgšanas. Tāpēc mēs pieliekam savu mazo lūgšanu saujiņu
blakus svēto lielajai lūgšanu saujai, lai varētu daudz vairāk
pasmelties no Dieva žēlsirdības avota, kas plūst caur Jēzus
un Marijas Bezvainīgajām Sirdīm.
Ticīgie ar lielu mīlestību godina maija mēnesī
Vissvētāko Jaunavu Mariju un jūnijā — Dievišķo Jēzus
Sirdi. Aicinu visus praktizēt šos dievkalpojumus gan
baznīcā, gan mājās kopā ar visiem ģimenes locekļiem.
Ģimene būs stipra tad, kad būs vienota kopīgā lūgšanā! Lai
Sv. Gars svētī un vada mūs pa pestīšanas ceļiem!
Svētīgus Sv. Gara nosūtīšanas svētkus!
pr. A . Solims
Mana iesvētība
Tas bija ļoti sen, bet es labi atceros to saulaino vasaru,
kad gāju uz tuvāko baznīcu, apmēram 9 km, gatavoties
Pirmajai Svētajai Komūnijai. Biju jau pusaugu meitene un
bija arī savi mājas darbi. Uz mācībām baznīcā gāju reizi
nedēļā. Mācījāmies katehismu un arī vienu dziesmu –
himnu “Ved mūs pie Dieva, ak, Marija.” Šī skaistā dziesma
– himna attiecas ne tikai uz iesvētāmiem, bet uz katru, kas
meklē Dievu. Ar Vissvētākās Jaunavas Marijas palīdzību
un gādību varam ātrāk sagaidīt Dieva žēlastību. Bijām kādi
pieci vai seši pāri. Meitenes bija sapostas baltās kleitiņās,
saliktām rociņām un, šķiet, ar degošām svecītēm rokās. Šo
dziesmu – himnu dziedājām, ejot baznīcā līdz altārim. Visa
draudze mūs sagaidīja stāvot kājās. Tas bija ļoti saviļņojoši.
Arī tagad, kad dažas reizes ir dziedāta šī himna mūsu
baznīcā, nevaru mierīgi nosēdēt. Gribas piecelties un,
stāvot kājās, godināt Jaunavu Mariju. Tā nemanot aizvien
vairāk mēs griežamies pie Dievmātes ar dažādiem
lūgumiem: “Tavā patvērumā steidzamies”, “Lūdz par
mums, grēciniekiem” un vēl citi lūgumi, kas izteikti
dziesmās Jaunavai Marijai. Ikdienā mēs vēršamies pie
savas mammas pēc padoma un palīdzības. Dažreiz mēs
nenovērtējam viņas dāsno sirdi. Ar saviem lūgumiem,
problēmām mēs arī griežamies pie mīļās Dievmātes
Vissvētākās Jaunavas Marijas. Viņa jau tāpat skatās un
rūpējas par mums. Ja griežamies ar lūgumu, Viņa palīdz
mums, saviem bērniem. Vienmēr atgādina, ka jālūdzas par
sevi un visu pasauli. Vislabākā lūgšana ir Rožukronis, kas
ir skaitāms katru dienu. Lai nokļūtu debesīs, ir ļoti daudz
jālūdzas Rožukronis.
Ludmila A psīte
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Jūnija mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas
katoļu draudzē

Uzmanību!
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;
10:20 – Rožukr oņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise un J ēzus
Sirds dievkalpojums.
Darbdienās:

Dieva žēlsirdībai lūgšanās novēlam mirušos:
Janīnu Saratovu (01.05.); Viktoru
Lapiru (07.05.); Mariju Grāveli
(10.05.); Helēnu Beču (22.05.).
Ceļa maize

Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00 un Jēzus Sirds
dievkalpojums.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās:
sv. Mise pl. 19:00 un Jēzus Sirds dievkalpojums.

Iesēj vienu rudzu graudu, izaugs vārpa viena,
Vienā vārpā graudu daudz, tie pēc zeme sauks.
Iesēj visus labā zemē, būs jau rudzu lauks,
Sanēs vārpas, graudi briedīs, klāt rudzu puķe ziedēs.
Ievāc ražu, izkuļ, samaļ, jauc miltus abrā rūgt,
Mīklu mīci, veido klaipus, liec krusta zīmi klāt.
Šauj karstā ceplī maizes klaipus, maizīte lai cepas,
Maize cepot smaržot sāks, prieks sirdī nāks.

1.06. — mēneša pir majā cetur tdienā pir ms Mises
18:00 būs Svētā Stunda. Pēc Mises pl. 19:00 sekos
Jēzus Sirds dievkalpojums.
2.06. — mēneša pir majā piektdienā pēc sv. Mises
pl. 19:00 sekos Jēzus Sirds dievkalpojums.

Maize svaigā, maize gardā
sauks saimi klāt pie galda,
Rokas dievisķās dod maizi dienišķo.
Svētība un pārticība ir maize, zemes spēks.

3.06. — Vasarsvētku vigīlijā: pl. 19:00 — svētku
sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.

ņ

4.06. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas
svētkos: svinīgā svētku sv. Mise pl. 11:00. Bērnu
Pirmā Komūnija un euharistiskā procesija.
Noslēdzas Lieldienu laiks!

Dod ceļa maizi dzīvībai un mūžības ceļam
Dzīvības Maize – dzīvs Jēzus Kristus pats.
V. Kalve

13.06. — sv. Antona no Padovas diena

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Prāvestu Andri Solimu (10.06.) un Priesterības 26.
gadskārtā (02.06.); Antoņinu Ratnieks (7.06.);
ministrantus: Ivaru Čubatjuku (4.06.), Vladimiru
Čubatjuku (13.06.); Jāni Loginu (18.06.); Mariju
Celkerti (1.06.); Silviju Ragu (18.06.); Liliju Ivulāni
(17.06.); Annu Sināti (4.06.); Mariju Nartišu (7.06.);
Vandu Bērzkalni (8.06.); Elitu Jaunvīksni (1.06.);
Lilitu Ieleju (17.06.); Mariju Tarvidu 60 gadu jubilejā
(28.06.) un citus.

15.06. — Kristus Miesas un Asiņu svētkos:
pl. 19:00 — svinīgā svētku sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums.
18.06. — Kristus Miesas un Asiņu svētku
oktāvas svētdienā:
11:00 — sv. Mise un Euharistiskā procesija ar 4
evaņģēlijiem un bērnu pasvētīšana.
22. jūnijā — Kristus Miesas un Asiņu svētku
oktāvas noslēgumā: pl. 19:00 — sv. Mise un lauku
zāļu un ziedu pasvētīšana.

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

23. jūnijā — Vissvētākās Jēzus Sirds svētkos:
pl. 11:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums. Atļauti gaļas ēdieni.

Ļo lūdzam 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

24. jūnijā — Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšanas
svētkos: pl. 12:00 — sv. Mise.
28. jūnijā — Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētku
vigīlijā: pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums.

„Mūsu draudze” redakcija:

29. jūnijā — Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki:
pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums. Ziedojumi Vatikāna kūrijai.

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