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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Lai dzīvo un valda
Kristus Karalis!
Dārgie Jēzus valstības pavalstnieki un avīzītes lasītāji!
Vecās Derības tautas vienīgais Valdnieks ilgu laiku bija
pats Dievs, Debesspulku Kungs, kamēr šī tauta pravietim
Samuēlam pieprasīja izraudzīties un iesvaidīt tai karali —
cilvēku, lai tas valdītu pār šo tautu un nodrošinātu laicīgo
varu un ietekmi citu tautu vidū. Dievs ar lielu
sarūgtinājumu pieļāva šādu savas nepaklausīgās tautas
izvēli, likdams iesvaidīt par laicīgo valdnieku Saulu, kurš
vēlāk krita lepnībā un atkrita no Dieva likumu ievērošanas,
tāpēc tika Kunga atmests un aizgāja bojā. Viņa vietā Dievs
izvēlējās Dāvidu par ķēniņu, kurš arī smagi sagrēkoja, bet
tika apžēlots, jo dziļi nožēloja savu grēku. Tomēr, kā
redzam, neviens no Izraēļa tautas valdniekiem nebija
perfekts, jo tikai Dievs var būt pilnīgi labs un perfekts
Valdnieks, kas mīl savas radības kā savus bērnus līdz pat
pilnīgam neprātam, sūtīdams nāvē savu viendzimušo Dēlu
kā Glābēju no Nāves un elles varas. Visvarenais Ķēniņš
kļuva par kalpu virs zemes, tika savas tautas kārtējo reizi
nodots un nonāvēts uz krusta. Bet laiku beigās Kristus
nāks kā varens Valdnieks tiesāt visas pasaules tautas.
Šo Pestītāja otrreizējo atnākšanu jeb parūziju Baznīca
svin Kristus Karaļa svētkos, ar kuriem noslēdzas
liturģiskais gads Parastā liturģiskā laika 34. svētdienā, kas
luterāņu baznīcā tiek dēvēta par “mūžības svētdienu”.
Baznīcas liturģiskajā kalendārā šie svētki ir ieviesti samērā
nesen, tikai 25.12.1925. caur pāvestu Piju XI ar encikliku
“Quas primas”. Sākotnēji tie bija nozīmēti oktobra pēdējā
svētdienā pirms Visu Svēto svētkiem, bet pēc Vatikāna II
koncila liturģiskās reformas tika pārcelti uz novembra
pēdējo svētdienu pirms Adventa sākuma. Neapšaubāmi šie
svētki tika ieviesti kā pretstats 20. gadsimta sākumā
valdošajai pasaulīgajai un bezdievīgajai ideoloģijai, kas
centās izspiest Dievu no sabiedrības un ticīgo sirdīm,
aizvietojot Viņu ar materiālisma un ateisma elkiem.
Pāvests stingri nosodīja šīs postošās tendences modernajā
sabiedrībā un aicināja atgriezt Kristum pienākušos goda
vietu kā vienīgajam pasaules Karalim un Dievam.
Gatavojoties uz šo mūsu tikšanos ar Taisnīgo Tiesnesi,
mēs uzsākam iekšējās atgriešanās un sirds šķīstīšanas laiku
— Adventu, kas ievada jauno Baznīcas liturģisko gadu.
Diemžēl mūsdienās Adventa laiks ir pilnīgi degradēts savā
vēsturiskajā un sakrālajā nozīmē, jo ir pārvērsts par
drudžaino komercijas laiku, gatavojoties uz dāvanu
pasniegšanas svētkiem, par kādiem ir pārvērsti Kristus
pirmās atnākšanas svētki — Dieva Dēla Piedzimšana.
Adventa 1. svētdienā 2.12. Baznīca labprāt aicina ticīgos
atnest pasvētīt Adventa vainagus un sveces, kas ir mūžības
un ticības tai redzamie simboli. Atvērsim un iztīrīsim no
visiem grēkiem savas sirdis uz Bērniņa Jēzus piedzimšanu
tajās Viņa skaistajā Betlēmes naktī, kurā šogad arī

dosimies uz luterāņu baznīcu 24.12. pl. 20:30 svinēt
Viģīlijas sv. Misi ar bērnu procesiju uz “Betlēmes stallīti”
ievadā. Bet tad atgriezīsimies uz mūsu draudzes mājas sv.
Krusta kapelu nosvinēt tradicionālo Pusnakts jeb Ganiņu
Misi tieši pusnaktī, kad eņģeļi modināja snaudošos ganiņus
ar gaviļu dziesmām “Gods Dievam augstībā”. Nepaliksim
vienaldzīgi un snaudoši, bet ar prieku dosimies svinēt šos
brīnišķīgos svētkus par godu Jubilāram un kopā ar Viņu,
nevis tikai paliekot mājās pie svētku galdiem.
Dārgie draugi! Vēl viens Baznīcas gads ir aizvadīts
mūžībā, kas mūsu draudzei ir bijis lielu izaicinājumu un
ticības Dieva Apredzībai laiks. Daudziem šķiet, ka nekas
pa šo gadu netika izdarīts, lai glābtu mūsu pirms gada
sagrauto dievnamu. Varbūt ārēji tas tā ir, bet ko reāli viens
prāvests var izdarīt bez vajadzīgajām finansēm, ja no
draudzes locekļiem pa šo gadu kopš avārijas glābšanas
darbiem ir noziedojuši tikai apmēram 35 cilvēki
(piereģistrēti pie Ņinas!), kaut vairāki to ir izdarījuši
atkārtoti (pa 5, 10, 20, 25, 50 un dažreiz pa 100 Euro)?...
Protams, esam viņiem un sevišķi citu draudžu locekļiem,
un labas gribas cilvēkiem ļoti pateicīgi par šiem
ziedojumiem. Taču tie ir tikai daži tūkstoši Euro, kas nav
pietiekoši tik milzīgām izmaksām, kad tikai par jauno
konservācijas būvprojektu ir jāsamaksā 14 118 Euro, kas ir
izstrādāts un uz doto brīdi ir saskaņošanā būvvaldē. Kopš
2.01.2018. turpinās izmeklēšana kriminālpolicijā, kas ar
8.11.2018. lēmumu beidzot ir atzinusi mūsu draudzi kā
cietušo pusi, kurai ir nodarīts mantisks zaudējums.
Ekspertīzes darbi ir arī beidzot pabeigti, tagad jāgaida
izmeklēšanas slēdziens, lai varētu pieņemt lēmumu par
tālāko lietu virzību. Nekas nenotiek ātri, ja nav lielu
līdzekļu un atbalsta no augšas. Divreiz esam rakstījuši
lūgumu Valsts kancelejai piešķirt finanses — pagaidām
bez gaidāmiem rezultātiem. Projekts beidzot ir, bet nav
naudas to realizēt. Tāda ir mūsu skaudrā realitāte, ar ko ir
jāsamierinās un jāturpina paļauties tikai uz Kunga
palīdzību un ticīgo ziedojumiem. Turpināsim dedzīgi
lūgties, gavēt mēneša pirmajās piektdienās šajā nodomā un
pamudināt sevi un savus ģimenes locekļus biežāk noziedot
kaut mazu iekrājumu, jo ar vienu reizi gadā, diemžēl,
nepietiek. Lai Sv. Gars uzrunā visus vienaldzīgos draudzes
locekļus un labas gribas cilvēkus un atjauno cerību tikai
labajam! Turēsimies stingri kopā, vienoti lūgšanās un
labajos darbos! Neļausim paši sevi sašķelt un sagraut arī
mūsu garīgā dievnama pamatus, ko tik veicina katrs, kurš
aiziet projām no mūsu draudzes. Kaut esam palikuši tikai
50 uzticīgas Kristum avis šajā ganāmpulkā, tomēr ar lielu
mīlestību un prieku nāksim sekot savam Labajam Ganam
un Karalim — Jēzum, klausot Viņa balsij!!!
Novēlu visiem mīļajiem draudzes locekļiem un novada
ļaudīm, sevišķi vecajiem, slimajiem un vientuļajiem,
svētīgu Adventa laiku un gaišus, miera un mīlestības
pilnus Dieva Bērna Piedzimšanas svētkus! pr. A. Solims
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Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
L. Vāczemnieks

Svētajā naktī
Kad svētā nakts pār zemi klājas
Un debess zvaigžņu pulkos mirdz,
Bāls eņģelis pa ielām staigā,
Aiz sāpēm sažņaudzas tam sirds.
Nav vietas, kur tas savu galvu
Lai noliktu, viņš piekusis
No sava tālā debess ceļa —
Šurp Pestītājs to sūtījis.
No katra svētā debess gara
Viņš ņēma dāvanas šurp līdz,
Lai šeit starp mums tās izdalītu.
Lūk, vienam zelts, tam sudrabs, zīds.
Un daudzi vēl pēc mantām sauc:
“Dod, dod, man ļoti patīk zelts,
Dod zīdu, samtu, spožo naudu,
Lai tieku augstā godā celts!”
Un eņģels deva, cik tam bija,
Tam spožo mantu nebij’ žēl.
Un, ja to viņam nepietrūktu,
Viņš dotu kārotājam vēl.
Ap sevi lielo ļaužu baru
Uz dāvanām, tās gaidot, redz
Un izmisis viņš bālo seju
Kā kauna pilns ar rokām sedz.
Viņš baltos izrotātos svārkus
Ar nabadziņa skrandām mij.
Nu visu tas ir dāvinājis,
Kas tam no dārgām mantām bij.
Ak, nē, vēl kādu dārgu rotu
Sirds dziļumos slēpj viņa krūts:
Tā — debess svētā Mīlestība,
Vai būtu kāds, kas viņu lūdz?
Neviens! Un eņģel’s teic uz ļaudīm:
“Es došu Mīlestību jums.
Jel nāciet, skūpstiet manas lūpas,
Tās Pestītāja skūpstu nes.”
Klīst ļaužu pūl’s uz visām pusēm,
Uz ceļa paliek eņģel’s viens.
Viņš skrandās ģērbies, nepazīstams,
Ar viņu nerunā neviens.
Viņš iet pa klaju sniega lauku,
Tam saltā naktī as’ras rit.
Viņš vēlas pacelties uz augšu,
Šeit svētkus līdzi nesvētīt.
Pa debess ārēm atspīd spožums —
Pats Debess Dēls tur godā spīd.
Un eņģel’s paceļas uz augšu,
Pie Kristus troņa zemē slīd.
Un Kristus paceļ savu balsi:
“Tu atgriezies no pasaules
Tik novārdzis un izdēdējis,
Un skrandains ar’, kā vienreiz Es.”
(pēc bērnības atmiņām pierakstīja V. Kalve)

Mēneša piedzīvojums
Ļoti sen neesmu rakstījis rakstiņus. Tāpēc
šodien es to darīšu, jo pa šo mēnesi ir daudz kas
noticis.
Tā smukā Latvijas 100 gadu jubileja, to ne katrs
var piedzīvot, tas ir mans pats īpašākais gadījums, ka
es savos mazajos gados esmu tādu piedzīvojis.
Latvijai ir 100, tas ir ļoti liels skaitlis, tas nav nekādi
tur 50 vai vairāk, tas ir vesels 100. Mēs bijām arī uz
svētdienas Misi, kura bija luterāņu baznīcā, ap dienas
sākumu, kur es filmēju ar kameru un mani kolēģi
kalpoja. Man bija ļoti liels prieks, ka tur bija tik daudz
cilvēku. Pēc tam mēs ar mammu, tēti un brāli braucām
uz Rīgu skatīties salūtu, kurš gāja 20 minūtes vai
varbūt mazāk. Es biju izbrīna pilns, jo tur bija vairāk
par 100 000 cilvēku, tas ir lielākais drūzmējums manā
dzīvē. Tur nevarēja izlīst cauri cilvēkiem, jo tur visi
bija saspiesti drūzmā. Gribas pieminēt tās Jauniešu
dienas Polijā, kuras bija 2016. gada vasarā Krakovā,
es jau labi neatceros, jo tas bija sen. Bet tajās Jauniešu
dienās nebija tik sašaurināti un tāda drūzmēšanās, jo
bija katra grupa citā vietā. Es esmu laimīgs, ka es to
piedzīvoju, mūsu Latvijas 100 dzimšanas dienu.
Paldies par uzmanību! ministrants Edgars Čubatjuks

Paceļu rokas pret debesīm svētām,
Un lūdzu Dievu,
Lai spēku dod visām sētām;
Lai visus atbrīvo no grēka rētām.
Paceļu rokas pret debesīm svētām,
Un dvēseles mieru saviem mīļajiem lūdzu;
Lai prieks un saticība
Viņus savā paspārnē ņem.
Paceļu rokas pret debesīm svētām,
Un gaišus cilvēkus sev blakus lūdzu.
Cik viegli, ja apkārt mīlestība staro!
Līga Andronova, „Ogres Vēstis Visiem” 08.09.2017.
Latvijas simtgade
Sveiki, visi draudzes locekļi! Šis gads priekš
mums bija ļoti īpašs; šogad mēs svinējām mūsu
mīļotās Latvijas simts gadiņus, un priekš manis šie
svētki bija ļoti īpaši, un es tos ar nepacietību gaidīju.
Gribu novēlēt mūsu mīļajai zemītei Latvijai augt
un augt, un kļūt par turīgu un spēcīgu valsti.
Lai Dievs svētī Latviju!
Ivars Čubatjuks
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par ekumenisku, vārdiem “Svētī, Kungs, šo mūsu
zemi, svētī, Kungs, lai brīva ziedēt var.. jo Tavi bērni
esam uz apsolītās zemes šīs!” Domāju, ka ticīgo
apmeklējums varēja būt gan kuplāks, jo šoreiz bija
divas draudzes kopā vienā dievnamā uz svētdienas
dievkalpojumu. Kungs, es lūdzu, pamudini cilvēkus
nākt pie Tevis! Katru darbu gribu ieteikt iesākt ar
Dieva godināšanu, pateicību par paveikto, arī svinot
svētkus, lai tie labi izdotos. Ir brīnišķīgi ieklausīties
Svēto Rakstu lasījumos, t.i., Dieva vārdā. Un katrs
lasījums mums dod kādu padomu, pamācību, kā
rīkoties savā dzīvē.
Mums, katoļticīgiem, pašlaik ir grūti laiki. Ir jau
gads, kā nobruka mūsu dievnama sienas neizdarīgo un
bezatbildīgo celtnieku dēļ. Esam pateicīgi luterāņu
mācītājam Dāboliņa Kungam, ka atvēl savu baznīcu
lielāko svētku svinēšanai. Mūsu prāvests cīnās kā var,
lai savāktu vajadzīgās finanses baznīcas atjaunošanai.
Bet draudzes locekļi daļēji izklīduši, meklē, kur
vieglāk, ērtāk pārlaist šo dievnama atjaunošanas laiku.
Ceram arī uz domes palīdzību, kā materiāli, tā arī ar
labu celtnieku ieteikšanu un sponsorēšanu.
“Svētī, Kungs, kad lūgsnas raisās” mums no
sirds. “Mūsu Tēvs, kas debesīs Tu valdi, un svētīts ar’
lai top Tavs vārds.” Lūdzam, ņem savā patvērumā
mūsu draudzi! Kungs, mēs lūdzam to no visas sirds,
no visa prāta un spēka, jo esam Tavi bērni šajā zemes
stūrītī. Laiks, kas pavadīts kopā ar Tevi, tas bagātīgi
atmaksājas, gan ar veselību, gan darbu, gan svētību
sadzīvē utt. Kungs, svētī mūs un mūsu bērnus — mūsu
dzīves turpinātājus!
L. Apsīte

Brīnumainā Marta
Pastāstīšu par Martu Robēnu (Robin), kura
dzīvoja vienā laikā ar mūsu vecākiem un mūsu
paaudzi (13.03.1902.-06.02.1981.) Francijā Šatonefas
ciemā Galūrā. Meitene auga ticīgā ģimenē, bet 16
gadu vecumā saslima ar encefalītu. Viņa smagi cieta
un pamazām tika pilnīgi paralizēta.
Mums dažkārt grūti izprast to, kāpēc Dievs “liek
ciest” labiem cilvēkiem. Marta pieņēma savu grūto
slimību, tikai vēlējās katru ceturtdienu tikties ar Jēzu
Vissvētākajā Sakramentā. 26 gadu vecumā viņa
piedzīvoja Svētā Gara izliešanos un tika pārveidota jutās laimīga. 1928. gada 2. novembrī viņa tika
uzņemta franciskāņu ordenī.
1930. gada 2. oktobrī Marta saņēma stigmas,
atteicās no ēdiena un dzēriena. Katru piektdienu viņa
izdzīvoja Kristus ciešanas. Martai gribējās palīdzēt
citiem, jo mīlēja visus cilvēkus. Pie viņas sāka nākt
svētceļnieki. Viņa tos, būdama nekustīga, laipni
pieņēma un pateica, kādas kļūdas katrs ir pieļāvis un
kas var notikt, ja nelabosies. Kara laikā arī Ādolfs
Hitlers aizsūtījis savu pārstāvi pie Martas Robēnas, lai
uzzinātu savu nākotni. Marta precīzi pateikusi, kas
notiks, ja Hitlers nemīlēs cilvēkus. Dieva spēku Martā
Robēnā ir raksturojuši daudzi svētceļnieki, arī Māte
Terēze, kura bija ieradusies pasmelt spēku pie Martas
viņas “mīlestības ugunskurā”. Martas Robēnas māja
kļuva par žēlsirdības māju. Viņa aicināja šādas
žēlsirdības jeb mīlestības mājas dibināt arī citur
Francijā un citās valstīs. Tagad tās darbojas visā
plašajā pasaulē.
Marta Robēna nodzīvoja 78 gadus un nomira
1981. gada 6. februārī, 50 gadus pārtiekot tikai ar
Vissvētāko Sakramentu. Pāvests Francisks 2014. gada
7. novembrī izsludināja dokumentu par Martas
Robēnas tikumības varonīgumu un svētumu. Tagad
viņa tiek gatavota beatifikācijai. Anastasija Neretniece
*~~~~~*~~~~~*~~~~~*~~~~~*~~~~~*~~~~~*
Mani iespaidi par 18.11. Ekumenisko
dievkalpojumu
Nāk vienpadsmitais mēnesis ar lieliem svētkiem
— Latvijas simtgadi. Pošam savas mājas, sētas,
dekorējam sabiedriskās ēkas. Mēs lūdzam: “Dievs,
sargi mūsu tēvu zemi, lai viņa ziedoša un stipra top!”
Arī daba aktīvi piedalās šajā procesā. Skaistais rudens
laiks ir apdziedāts dziesmās: “Nāk rudens apgleznot
Latviju, bet necenties, nepūlies tā: mums viņa ir
visskaistākā tik un tā!” Ražas svētkus jau svinējām
oktobra sākumā, kad pateicāmies Dievam par šī gada
ražu dārzos, laukos, mežos, jūrā, siltumnīcās, meža
stādu audzēšanā utt.
Tagad, svinot Latvijas simtgadi, to sākām ar
Ekumenisko dievkalpojumu dievnamā. Garīdznieki
izteica dažādas lūgšanas un pateicības par mūsu
novada ļaudīm, lūdzot visiem Dieva svētību un mieru
sirdīs. Arī mēs, katoļticīgie un luterāņi, vienotā balsī
lūdzām Kunga svētību ar dziesmas, kas ir jau kļuvusi

Būsim vienoti!
Mana mīļā Latgale, mīļā Tēvzemīte un jūs, visi
Latgales ļaudis, esiet mīļi sveicināti!
Visi labie vārdi ir palikuši sirdī. Viņa Svētība
pāvests Francisks ir aizbraucis, bet mums viņš ir
atstājis ļoti lielu svētību. Ceru, ka šī svētība būs pāri
visām provokācijām. Paldies jums par izturību, par
drosmi un pašaizliedzību, aizstāvot taisnību, jo tai
pieder debesu valstība.
Paldies manas Tēvzemes ļaužu gara spēkam:
mēs visi bijām vienoti pret ļaunumu. Sirsnīgs paldies
tiem deputātiem, kuri parakstījās pret ļaunumu—
Jānim Krišānam, Jānim Urbanovičam. Jūsu paraksti ir
mūsu patiesā pārliecība, kas ir kas — paldies jums.
Latgale ir saņēmusi vislielāko Dieva svētību.
Rēzeknes—Aglonas diecēzes bīskaps V.E. Jānis Bulis
no pāvesta rokām saņēma lielu, svētīgu dāvanu: garīgo
trauku—biķeri, no kura plūdīs dzīvības dzēriens
Latgales ļaudīm un visiem labas gribas cilvēkiem.
Latgalei ir atvērta sirds un dvēsele. Visiem zināms,
kāda ir Latgales dvēselīte. Visupirmajā vietā tai ir
ticība, cerība un Dieva mīlestība. Man vārds Latgale
nozīmē visu labo. Būsim vienoti visi cits par citu un
neļausim sevi pazemot!
Lai mūs visus pavada pāvesta Franciska svētība
un vēlējums!
V. Kalve
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Decembra mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē.
Visi dievkalpojumi notiek
draudzes mājas Svētā
Krusta kapelā 2. stāvā
Meža ielā 18.

Izsaku sirsnīgu pateicību
visiem
mūsu
un
citu
draudžu
locekļiem,
draugiem un labdariem par
izteikto
atbalstu
caur
lūgšanām un ziedojumiem mūsu dievnama
atjaunošanas darbiem. Paldies visiem, kuri
neizklīda pa svešām draudzēm, bet palika
savas draudzes patrioti, to uzturot garīgi un
materiāli! Lai Dievs Jūs dāsni atalgo par
drosmi un patriotismu!!!

Svētdienās:
10:00 –Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, adorācija;
10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: sv. Mise pl. 18:00.
02.12. — Adventa I svētdiena. Adventa vainagu
un sveču svētīšana. Sākas jaunais Baznīcas
liturģiskais gads. Atnesiet, lūdzu, pasvētīt savus
Adventa vainadziņus un sveces!
06.12. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.
07.12. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 18:00.
8. decembrī — Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas
svētkos: 12:00 — svētku sv. Mise un Veltīšanās akts
Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij.

Dēls, paraugies uz horizontu
Tur, tālumā, kur meži šalc,
Un atceries, ka Dieva doto
Mums, cilvēkiem, nav postīt ļauts.
Ne lats, ne dolārs neatsvērs
To skaistumu, ko daba dod,
Un svešumā tu neredzēsi,
Kā vecmāmuļa nosirmo.
Tik savā dzimtā priežu silā
Prot vaivariņi reibināt,
Un dzērvenīte Teiču purvā
Tik kārdinoši aicināt…
Nekur to citur neiegūsi –
Ne Austrumos, ne Īrijā,
Jo dzimtā zeme tikai viena
Mums, letiņiem, - te, Latvijā!
Aija Žilvinska, “Ogres Vēstis Visiem” 08.09.2017.

Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2018. gadā
24. decembrī - Kristus Dzimšanas svētku vigīlijā:
20:30 – Vigīlijas svētā Mise ar bērnu procesiju uz
Betlēmes stallīti. Dievkalpojums notiks luterāņu
baznīcā Lāčplēsī!

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Jumpravas Annu Līberi (10.12.) u.c.

25. decembrī - Kristus Dzimšanas svētkos:
0:00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā svētā Mise:
Meža ielā 18, draudzes mājas sv. Krusta kapelā 2.
stāvā. 10:00 - Kristus Dzimšanas svētku Laudes
(Rīta slavas dziesmas).
11:00 – Dienas svētā Mise draudzes mājas sv.
Krusta kapelā Meža ielā 18.
26. decembrī – Otrajos Kristus Dzimšanas svētkos –
svētā Mise: 15:00 – Madlienas pansionātā.
30. decembrī – Svētās Ģimenes svētkos:
11:00 – Lielvārdē: Pateicības sv. Mise, kuras laikā
laulātie pāri atjaunos Laulības solījumus.
31. decembrī – Vecgada dienā:
15:00 – Pateicības sv. Mise un Himna „Tevi, Dievs,
mēs slavējam” (Te Deum laudamus). Pusnaktī (0:00)
- Jaunā gada iezvanīšana un Rožukronis.
1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva
Mātes svētkos: 12:00 – Lielvārdē: Svinīgā sv. Mise.
6. janvārī – Triju Ķēniņu svētkos (Zvaigznes dienā):

Uzmanību!
Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi
puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!
Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā
ministranti mūsu draudzē!!!
Sirsnīgi sveicam katoļu Radio Marija Latvija 3. Dzimšanas
dienā (8.12.)! Klausie es to FM frekvencēs 97,3 vai
internetā: www.rml.lv un atbals et finansiāli!

Pazemīgi 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
23.12. pl. 11:00 ks
pasvē tas Jūsu
atnestās Bērna
Jēzus figūriņas un
“bētlemītes”.

11:00 - sv. Mise. Tiks pasvētīts krīts, vīraks, ūdens un
dārglietas.
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„Mūsu draudze” redakcija:

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

