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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja

Dārgie jubilāri!

Tieši tā es gribētu uzrunāt visus mūsu dievnama
Sudraba jubilejas svētku dalībniekus un mīļi sveikt
ikvienu, kurš šos svētkus svinēja ar mums klātienē un
neklātienē. Ir pagājuši 25 gadi, kopš Lielvārdes katoļticīgo
draudzei ir uzcelts un konsekrēts jaunais dievnams. Tas ir
gadsimta ceturksnis, kas ir aizvadīts mūžībā un daudziem
draudzes locekļiem ir pavadīts uzticīgā kalpošanā Dievam
šajā dievnamā. Daudzi no jums tajā esat kristīti, iesvētīti,
iestiprināti, salaulāti, dziedināti, daudzi ir izvadīti mūžības
gaitās. Un liels prieks ir svinēt šos dievnama jubilejas
svētkus katram draudzes loceklim, kurš sevi var uzskatīt
par šī dievnama patriotu un līdzgaitnieku. Līdz ar to arī jūs
esat šo svētku jubilāri, jo svinat savas piederības pie šīs
draudzes svētkus, bet vairāki arī pat jubileju.
Jubilejas svētki prasīja daudz pūļu tiem labi
sagatavoties, lai izpušķotu dievnamu un padarītu šos
svētkus par krāšņiem un skaistiem. Daudziem tie paliks tik
tiešām neaizmirstami un vēl ilgi atbalsosies sirdīs caur
skanīgajiem un svinīgajiem kora dziedājumiem, par ko
milzīga pateicība mūsu vietējiem koristiem un ērģelniecēm
Janai un Evijai, kā arī mūsu ciemiņiem no Jūrmalas un
Rīgas, diriģentēm Valdai Tračumai un mūsējai Janai
Grizānei. Tika Sevišķi iespaidīga bija Franciska Wita
komponētā pateicības himna „Te Deum laudamus” (Tevi,
Dievs, mēs slavējam), ko koris vareni un skanīgi izpildīja
arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vadītajā dievkalpojumā
16.09., kurā no viņa rokām Iestiprināšanas sakramentu
saņēma 20 bērni un jaunieši, galvenokārt no mūsu
draudzes. Par to mums visiem bija sevišķs prieks. Koris
dziedāja Josefa Grubera misi „Maria-Zeller-Messe”, ko
tieši dziedāja pirms 25 gadiem šī dievnama konsekrācijā
Rīgas Garīgās klasiskās mūzikas kamerkoris. No sirds
pateicamies viņa ekselencei arhibīskapam Zbigņevam
Stankevičam par jubilejas sv. Misi un Iestiprināšanas
sakramentu, par stiprinājumu ticībā ar dziļi saturīgo
sprediķi un pamudinājumu draudzei aktīvi darboties
dievnama garīgo un ārējo pamatu stiprināšanā, lai mēs
būtu vienoti un aktīvi gan lūgšanās, gan praktiskajos
darbos. Paldies 6 brāļiem priesteriem, kuri atrada laiku un
iespēju mūs pagodināt šajos svētkos arhibīskapa
celebrētajā Misē. Mīļš paldies arī mūsu ministrantu
komandai, kas tika galā ar saviem pienākumiem. Un
vislielākais paldies jāsaka tiem draudzes aktīvistiem, kuri
nesavtīgi ļoti daudz strādāja fiziski, lai sagatavotu visu
nepieciešamo jubilejai, arī par svētku galdiem, par ko
sevišķa pateicība Baibai Čubatjukai. Sirsnīgs paldies arī
floristei Dagnijai Stikānei un palīgiem par ziedu
kompozīcijām. Kaut ar lieliem šķēršļiem, tomēr paspējām
noslīpēt un nokrāsot margas un vārtus pie dievnama
kāpnēm. Paldies Jānim Urtānam un Dacei Dambei par
palīdzību, viens to es nebūtu paspējis izdarīt.
Liels pacilājums valdīja arī 40 stundu atlaidu noslēguma
dienā 17.09., kad jauniesvētītais priesteris Valters

Vārpsalietis celebrēja sv. Misi un Vesperu laikā piešķīra
visiem primicianta svētību, vadīdams arī euharistisko
procesiju. Mīļš paldies viņam par to! Lai Dievs viņu svētī
un palīdz svētīgi kalpot Kristus Baznīcā, sagaidot arī savu
Priesterības Sudraba jubileju!

Jauniesvē tais pr. Valters Vārpsalie s 17.09. pēc sv. Mises
Lielvārdē kopā ar draudzi un prāvestu Andri Solimu

Bija prieks par Domes vadības un dažu ielūgto viesu
klātbūtni jubilejas Misē 16.09. Pateicība arī visiem
ciemiņiem par līdzdalību svētkos. Laikam bez viņu
klātbūtnes mūsu dievnams būtu daudz tukšāks, jo ļoti
daudzi mūsu draudzes locekļi palika vienaldzīgi uz
dedzīgiem aicinājumiem piedalīties tik nozīmīgajā un
vēsturiskajā draudzes jubilejā, kas ļoti skumdināja manu
sirdi. Tomēr no sirds priecājos par visiem jums, kuri
atsaucāties un piedalījāties visos triju dienu svētkos un arī
draudzes agapītē 17.09.
Jubileja nu ir nosvinēta, bet jubilejas gads turpinās.
Oktobra mēnesī vienosimies Rožukroņa lūgšanās gan
dievnamā, gan ģimenēs. Aicinu nākt palīgā sagatavoties
Ražas svētkiem, kurus svinēsim 8.10. Cerēsim, ka oktobrī
izdosies atsākt pamatu stiprināšanas darbus. Lūgsimies un
atbalstīsim tos! Lai Rožukroņa Karaliene mums palīdz
visās mūsu garīgajās un praktiskajās vajadzībās! Dieva
svētība lai pavada jūs visus un mūsu avīzītes lasītājus,
sevišķi visus slimos, vecos un vientuļos!
Jūsu necienīgais kalps: pr. Andris Solims

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Pr. Vitoldu Kokaru 65 gadu jubilejā (05.10.),
Milliju Delveri (10.10.), Normundu Saulīti
(12.10.), Jadvigu Zlamiti (14.10.), Regīnu Povari
(15.10.), Jevgeniju Mikožāni (19.10.), Veroniku
Dmitričenko (20.10.), Mariju Celesti-Višu
(28.10.) u.c.
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atsaucības.
Svarīgs brīdis bija Iestiprināšanas sakraments.
Šoreiz vairāki bērni un jaunieši saņēma Sv. Gara
žēlastības un tika nostiprināti ticībā, cerībā un
mīlestībā. Es savai iestiprinātajai krustmeitai AnnijaiAnnai vēlēju šādi:
„Turi tuvu savai sirdij Jēzu!
Viņš tev žēlastības dod.
Ja esi sagrēkojusies pret desmit baušļiem,
Steidzies izstāstīt to Jēzum.
Viņš tev līdzēs brīdī grūtā,
tevi neatstās nekad.”
Arī trešajā dienā, kad sv. Misi celebrēja
jauniesvētītais
priesteris Valters, gaisā virmoja
pacilātība un prieks par iepriekšējām divām dienām.
Nevar tik ātri aizmirst varenos kora dziedājumus. Es
teiktu, ka baznīcas telpa likās esam par mazu tādam
korim. Piedaloties visās trijās 40 stundu atlaidu dienu
sv. Misēs, noslēgumā saņēmām arī jaunā priestera
svētību. Paldies viņam, ka atbrauca pie mums un
stiprināja mūs ticībā. Negribās aizmirst arī mūsu
ciemiņu no Ukrainas — dominikāņu tēvu Staņislavu.
Viņš ir cilvēks ar gribasspēku. Cienot mūsu pr. Andri,
viņš mēroja šo tālo ceļu, lai pagodinātu mūs ar savu
klātbūtni svētkos. Ar Dieva palīdzību viņam tas
izdevās.
Svētki nu ir skaisti nosvinēti, bet turpināsim ticēt un
cerēt, ka Dievs palīdzēs prāvestam Andrim sagrabināt
vajadzīgo naudu, lai pabeigtu dievnama pamatu
stiprināšanu.
Ludmila A psīte
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pateicība
Lai slavēts Jēzus Kristus!
Savas ģimenītes vārdā vēlos bezgalīgi pateikties
Dievam par lielo žēlastību un stiprinājumu mūsu
dzīves vissāpīgākajā brīdī, kad pēdējā gaitā aizvadījām
manu dēlu Andreju.
Līdz zemei paklanos mūsu draudzes priesterim
Andrim
Solimam
par
atbalstu,
līdzjūtību,
mierinājumu, upurgatavību un dziļajām sirds
lūgšanām, par bēru Misi.
Pateicos visai mūsu draudzei, mūsu mīļajai
ērģelniecei — diriģentei Janai, visām mūsu koristēm:
Dzintrai, Lolitai, Tonijai, Jolantai, Dacītēm, Jadvigai,
Verai par izjusto dziedāšanu un lūgšanām.
No dvēseles dziļumiem pateicos katram, kas bijāt
kopā ar manu ģimenīti! Paldies Dievam par katru jūsu
vārdu, skatu, glāstu, iejūtību, labsirdību, izpalīdzību un
materiālo atbalstu. Caur jūsu žēlsirdību mēs izjutām
Dieva klātbūtni un mierinājumu.
„Mans Dievs, cik brīnišķīgi, skaisti un līdzjūtīgi Tu
visu sakārtoji svētajā Baznīcā. Tu visus mūs savienoji
savstarpēji ar mīlestības saitēm. Tu iestādīji Upuri par
dzīvajiem un mirušajiem, lai ar to labāk būtu uzturēta
vienība starp dzīvajiem un mirušajiem Lai Tava
labestība tiek slavēta mūžu mūžos!” (tēvs V. Pentjušs)
Ar cieņu: Ingrīda Jevsejeva

Lai slavēts Jēzus Kristus!
Dārgā Lielvārdes draudze!
Sirsnīgi apsveicu Lielvārdes draudzi, tās prāvestu
Andri Solimu un visus, visus draudzes locekļus ar Sv.
Krusta Paaugstināšanas dievnama sudraba jubileju.
Lai slava un gods mūžīgajam Trīsvienīgajam Dievam
Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam!
Zinu un ticu, ka Jūs šos lielos svētkus sagaidījāt ar
skumju noskaņojumu, jo neesat paspējuši savu
dievnamu ietērpt šiem svētkiem piemērotajā ietērpā,
bet ticu un ceru, ka Jums katram sirdī ir tāda vēlēšanās
to darīt, lai šo neizdarīto paveiktu tuvākā laikā.
Ir apritējuši vien četri gadi, kopš draudzē mainījās
prāvests. Zinu, ka prāvestam Andrim visvairāk sāp
sirds par vēl nepaveiktajiem remontdarbiem. Iemesls
tam ir visa kā trūkums — trūkst līdzekļu, trūkst
prasmīgu godprātīgu darba darītāju. Bet zinu, ka
netrūkst vēlēšanās visu paveikt un par paveikto
priecāties. Lūgsim visi kopīgi Visvarenā Dieva palīgu,
arī es to darīšu. Lūgsim un ticēsim, ka Dievs mūsu
lūgšanas uzklausīs un ticībā nepievils!
Mīļie lielvārdieši! Arī es jau četrus gadus
neklātienē esmu kā svešiniece Lielvārdes draudzē. Tie
nav vien mani tukši vārdi. Vislabākās domas un
lūgšanas ir Lielvārdes nodomā. Lasot „Mūsu draudze”
avīzīti, esmu jau ar Lielvārdes draudzi uz „Tu”. Mana
lielākā vēlēšanās ir palīdzēt un atbalstīt Lielvārdes
svēto dievnamu vismaz ar savām sirds lūgšanām. Es to
nemitīgi daru. Es Jūs visus, visus vēlos šajos augstajos
svētkos un vienmēr cieši, cieši samīļot. Lūgsimies visi
kopīgi vienmēr un visur kā svētkos, tā katru dienu.
Mīļais Jēzu, uzklausi mūsu sirds lūgšanas un mūsu
vajadzībās svētī mūs!
V alērija Kalve
Atskats uz 40 stundu dievkalpojumu svētkiem
Skaisti un svinīgi aizvadīti dievnama titula — Svētā
Krusta Paaugstināšanas — svētki. Tie tiek svinēti
Baznīcā jau kopš 325. gada. 305. gadā Jeruzalemē
imperatora Konstantīna māte sv. Helēna atrada Jēzus
Krustu Jeruzalemē, kur bija devusies svētceļojumā.
Vairāki brīnumi apstiprināja sv. Krusta autentiskumu.
Lielākā daļa sv. Krusta koka tika sazāģēta smalkās
skaidiņās, kuras ir izdalītas kā relikvijas un glabājas
daudzās pasaules baznīcās. Arī mūsu dievnamā ir
maziņa daļiņa no šī brīnumainā veidā atrastā Krusta.
14.09. sv. Misi svinēja mums zināms pr. Andrejs
Kazakevičs. Patika viņa vienkāršā mācība, sprediķis,
laipnais smaids un atklātība. Arī viņa draudzē ir
problēmas ar apmeklējumiem, jauniešu izvairīšanās no
svētdienu sv. Mises.
Liels pārdzīvojums un satraukums valdīja dienā,
kad pie mums vizītē bija arhibīskaps Zbigņevs
Stankevičs. Baznīca svinīgi saposta, apkārtne sakopta,
tomēr sienas krasi konkurēja ar daudzo plaisu
dekorācijām. Mūsu prāvests par to bieži runāja un
lūdza meistarus pabeigt logu ailes jau vairākus gadus
atpakaļ. Taču līdz šim tā arī nekas nenotika, jo nav
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Vārpsalieti, un arī ar tēvu Staņislavu no Ukrainas, ar
kuriem bija jauki parunāt par Dievu un baznīcu. Tikai
žēl, ka mūsu pašu baznīca ir vēl nesaremontēta, un ka
uz svētkiem viņa bija tāda pati kā ikdienā. Ceru, ka ar
Dieva, mūsu draudzes un labu cilvēku palīdzību mūsu
priesterim izdosies remontdarbus pabeigt līdz galam.
Ivars Čubatjuks

Pateicība par Iestiprināšanas sakramentu
Ļoti gaidīju šos svētkus — gan tāpēc, ka gribēju,
lai mani dēli saņemtu Iestiprināšanas sakramentu, gan
arī tāpēc, ka pati vēl nebiju iestiprināta. Ļoti jauki, ka
mums bija iespēja saņemt šo žēlastību no arhibīskapa
Z. Stankeviča tepat mūsu baznīcā, savā draudzē.
Prieks arī par to, ka varēju ne tikai iestiprināties, bet
arī kļūt par krustmāti kādam, kam tas bija ļoti svarīgi.
Man liekas, ka, saņemot šo sakramentu tādā
apzinīgākā vecumā, tu to savādāk uztver un,
iespējams, vairāk novērtē nekā tad, ja tevi iestiprina kā
bērnu. Taču, saņemot šo žēlastību bērnībā, tu vari
vairāk augt un pilnveidoties garīgi, tev ir vairāk
iespēju pieļaut pēc iespējas mazāk kļūdu. Visi šie
gadi, kurus tu pavadi bez Iestiprināšanas, gaidot, kad
būsi gatavs, var tikt nodzīvoti pa tukšo, bez kaut kā
ļoti svarīga.
Jūtos pateicīga Dievam, par to, ka Viņš sakārtoja
visu tā, lai es varētu piedalīties visos svētku
dievkalpojumos. Īpaši mani uzrunāja priestera Andreja
Kazakeviča teiktais, kas atgādināja par to, ka cilvēki
visur ir vienādi; lai kurā vietā mēs dzīvotu, mēs
vienmēr esam pakļauti grēka sekām. Par līdzīgu
situāciju Ukrainā stāstīja arī tēvs Staņislavs vienā no
saviem sprediķiem.
Sirsnīgi sveicu visus, kas tika iestiprināti.
Baiba Čubatjuka

Lai Dievs aizmaksā!
Septembra mēnesis mūsu draudzē ir bagāts ar
dažādiem notikumiem. Šajā bagātīgajā lietavu laikā
Dievs deva labu laiku, tieši divas dienas, lai atvestu un
sanestu pagrabā kurināmo ziemai. Daudz darba prasīja
arī gatavošanās draudzes jaunā dievnama iesvētīšanas
25. gadadienai. Visiem tiem cilvēkiem, kuri atsaucās
uz prāvesta Andra aicinājumu nākt talkā, lai Dievs
bagātīgi atalgo ar savām žēlastībām. Gan tos, kuri
palīdzēja ar labu padomu, gan ar fizisku darbu,
neskaitot pat nakts stundas, kurās strādāja. Negribu
nosaukt nevienu vārdā, jo tas netiek darīts laicīgai
slavai, bet Dieva godam un slavai. Lai Dievs pieņem
tos darbus kā mazus ķieģelīšus Viņa dievnama pamatu
A ntoņina Ratnieks
stiprinājumā.
Dieva nams
Tu, Dieva nams un patvērums,
Kur veldzēt dvēseli un sirdi.
Caur gadu simtiem nesagrauts
Arvienu jaunas lūgsnas dzirdi.
Tu, Dieva nams un patvērums,
Ar zvanu skaņām pacel garu,
No rīta draudzi aicinot
Un zvanot baltu svētvakaru.
Vienmēr, vienmēr būs vaļā durvis,
Vienmēr, vienmēr tu vari nākt
Šai svētā namā pielūgt Dievu
Un dzīvi piepildītu sākt.
Tu, Dieva nams un patvērums,
Kur smelties cerības un spēku,
Kur māca piedot, ciest un lūgt
Un nožēlot ikkatru grēku.

Sveiki, lasītāji! Mani šo mēness iestiprināja, un
es sajutu tīrumu savā sirdī. Tas nozīmēja, ka esmu
gatavs būt par Dieva kareivi. Man bija liels gods
kalpot mūsu arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam.
Esmu ļoti priecīgs, ka mani beidzot iestiprināja.
Edgars Čubatjuks
Manas Iestiprināšanas svētkos man bija liels
gods saņemt svētību no paša bīskapa Zbigņeva. Bija
arī prieks, ka beidzot tas brīdis bija pienācis, kuru es
tik ļoti gaidīju; tikai žēl, ka viss tik ātri pagāja. Tā jau
ir vienmēr, ka viss labais beidzas ātri. Iepazinos ar
diviem jauniem priesteriem: A. Kazakeviču un V.

Guntars Račs (no gr. „Laikam laika nav”)
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Oktobra 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 Sakr amenta
uzstādīšana un adorācija;
10:20 – Rožukr oņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.

Sirsnīga pateicība visiem draudzes
locekļiem, kuri aktīvi piedalījās 40
stundu
dievkalpojumos
un
to
sagatavošanas darbos, kā arī par
ziedojumiem
jaunā
priestera
apsveikumam. Lai Kungs Jūs dāsni svētī!

Umanību!!! Ar 1.10. pārejam uz ziemas laiku!
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00 un Rožukronis.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: Rožukronis pl. 17:30 un sv. Mise pl. 18:00.

Dieva nams
Dieva nams nav celts uz smilts,
Tā klints, kur Trīsvienības spēks.
Kāpj torņi tur, kur debessjums.
Dievs bijis ir un būs ar mums.
Altāris — tā svēta vieta:’
Uz altāra ir Kristus pats.
Katru dvēseli Viņš pazīst,
Pie sevis aicina un sauc.
Dieva namā izkūp vīraks,
Smaržas ceļas debesīs,
Līdzi paņem mūsu sirdis,
Aiznes mūsu lūgšanas.
Par visu augstāk Dieva namā
Teikts Svētās Trīsvienības vārds.
Sirdi paceļam pie Kunga,
Un dvēs’le svētlaimību gūst.
Pie Dieva galda krītam ceļos:
Nāk sevi atdot Dieva Jērs.
„Kungs, es neesmu vis cienīgs,
Bet Tu vari mani dziedināt.”
Dieva nams nav celts uz smilts,
Tā klints, kur Trīsvienības spēks.
Un lielā Dieva žēlsirdībā
Ik grēks ir dzēsts.
Valērija Kalve

====================================
1.10. — Sv. Terēzītes no Bērna Jēzus svētki un
mēneša pirmā svētdiena: pēc Mises Jēzus
Sirds dievkalpojums un Euharistiskā procesija.
2.10. — Sv. Sargeņģeļu diena. Pateiksimies viņiem!
4.10. — Sv. Asīzes Franciska piemiņas diena.
05.10. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 17:30 — Rožukronis,
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.
06.10. — Mēneša pirmā piektdiena:
pl. 17:30 — Rožukronis,
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 18:00.
07.10. — Rožukroņa Karalienes svētkos
pl. 17:30 — Rožukronis,
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
Dzīvā Rožukroņa pulciņa dzīvajiem dalībniekiem.

RAŽAS SVĒTKI un sv.
Meinarda
piemiņa
08. 10. tiks svinēti Ražas
svētki,
kuros
tiekam
aicināti pateikties Radītājam
par šīgada ražu dārzos,
laukos,
tīrumos,
mežos,
ūdeņos, bet neaizmirsīsim arī
pateikties par garīgajām veltēm mūsu ikdienā.
Lūgums atnest līdzi sagatavotus augļu, dārzeņu
groziņus, vai arī maizi, cepumus, medu, zivis, gaļas
un labības produktus, kas tiks pasvētīti
dievkalpojuma laikā un vēlāk mājās sadalīti ģimenes
locekļu un draugu pulkā kopīgajā maltītē.
Pēc dievkalpojuma paredzēta agape — sadraudzības
maltīte!!! Esiet visi mīļi aicināti piedalīties!!!
14.10. — pl. 18:00 Sv. Mise par draudzes Dzīvā
Rožukroņa pulciņa mirušajiem dalībniekiem.
22.10. — Misiju svētdienā ziedojumi Misijām.
22.10. — Sv. Jāņa Pāvila II piemiņas diena.

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