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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Vismīļie draugi! Ir pagājuši 2,5 mēneši, kopš ir
sākušies mūsu dievnama glābšanas un atjaunošanas
darbi, kuri līdz šim daudzmaz veiksmīgi ir gājuši uz
priekšu. Tika nojauktas abas avarējušās sienas un
sabrukušie pamati zem tām, kuru vietā tika iebetonēti
jauni, iespaidīgi un, cerams, droši pamati, uz kuriem ir
uzmūrētas jaunas sienas no fiboblokiem; ir jau ielikti 6
jauni logi. 26.08. jaunās sienas sāka apmūrēt ar apdares
ķieģeļiem, bet darba procesā atklājās lielas problēmas ar
atvesto ķieģeļu kvalitāti, kas tagad tiek risinātas.
Diemžēl iznākums pagaidām ir grūti prognozējams, jo
tāda tipa un krāsas ķieģeļus ražo tikai senā Lodes ķieģeļu
rūpnīca. Tas apgrūtinās tālākos darbus, pagarinot to
termiņu. Bet vislielākā problēma arvien paliek līdzekļu
trūkums, lai pabeigtu šos darbus. Intensīvi lūgsimies un
ziedosim šim cēlajam mērķim!
13.-15.09. svinēsim mūsu draudzes 40 stundu
dievkalpojumus, bet dievnama titulsvētkos Sv. Krusta
Paaugstināšanas godam 14.09. uzņemsim Tautas
Nemitīgā Rožukroņa dalībniekus, lūgdamies kopā ar
viņiem.
Lai Dievmāte, kuras Dzimšanu svinēsim 8.09., bet
Vārda dienu 12.09., mūs svētī un kopā ar svētajiem
Erceņģeļiem sargā no Ļaunā uzbrukumiem! Pr. A .Solims
AGLONA
Šogad paņēmu atvaļinājumu braucienam uz
Aglonu. Izbraucām 14. augustā un paspējām uz Misi
13:00, cilvēki sāka pulcēties. Vakarā Krusta ceļa laikā
sākās lietus, bet, neskatoties uz to, cilvēku bija daudz,
ieradies bija arī Valsts prezidents. Skats bija
neaprakstāms, visur degošas svecītes.
Pusnaktī notika Svētā Mise. Uz rīta pusi, kad bija
mazāk cilvēku, gāju pie Dievmātes svētgleznas
palūgties. 15. augustā rīta Svētā Mise bija 7:00,
Komūniju pieņēma ļoti daudz cilvēku… Satiku arī
paziņas no Īrijas laikiem: Jāni un Regīnu, un Hariju.
Galvenā Mise notika 12:00, kurā piedalījās dažādu
tautību cilvēki. Man ļoti patika šī tautas vienotība,
godinot mūsu Māras zemes Karalieni.
A ivars Ieleja
Šajā augusta mēnesī esam pagodinājuši savu Dieva
Māti Mariju svētkos Aglonā. Arī mēs ar vīru Aivaru 14.
augustā devāmies uz Aglonu “mazajā” svētceļojumā pie
Dievmāmiņas. Esot Aglonā, es apmeklēju teltis, kur var
nopirkt labas grāmatas; arī šoreiz iegādājos Slavko
Barbariča grāmatu “Sviniet Misi no visas sirds”. Šī
garīgā barība mani stiprina ikdienā un palīdz lūgties.
Izdevniecībai „Mieram Tuvu” šogad aprit 20 gadi, arī
šajā teltī mans ieguvums bija kārtējā grāmata - Džeimss

Mārtins “Septiņi pēdējie vārdi”. Paldies Dievam par
šiem cilvēkiem, kuri nenogurstoši strādā un gādā, lai
mums katru mēnesi ir iespējams saņemt jaunu izdevumu
un sekot Dieva vārdam!
Radio Marija Latvija teltī bija patīkami
redzēt “dzīvajā” ikdienā dzirdamās balsis pa radio un
atstāt ziedojumu atbalstam. Domāju, ka ļoti daudziem
ticīgajiem šis radio ir liels atbalsts ikdienā, it sevišķi
šogad, kad katru dienu varējām sekot svētceļniekiem
ceļā uz Aglonu, svinēt Mises kopā ar viņiem.
Jau trešo gadu es uzticīgi dodos uz
dominikāņu māsu telti, kur varam uzticēt māsām savus
nodomus par dažādās atkarībās nonākušajiem saviem
mīļajiem. Kāda no māsām lūdzas mūsu nodomā visu
gadu katra mēneša pēdējā svētdienā svētajā Misē.
Protams, mums pašiem katru dienu ir uzticīgi jālūdzas.
Varu teikt, ka rezultāti ir, lūgšanas tiek uzklausītas. Slava
Dievam! Šeit es īpaši gribētu pieminēt arī svēto Moniku,
svētā Augustīna māti, kuras piemiņas diena bija 27.
augustā. Cik pacietīga un neatlaidīga viņa bija savās
lūgšanās par savu dēlu daudzus gadus! Cik ļoti sāp sirds,
redzot, kādā purvā slīkst tavs tuvākais cilvēks, radinieks,
draugs vai arī svešinieks. Diemžēl arī es pagurstu lūgties,
taču mani stiprina kādreiz priestera Andra teiktais –
“Ņem sev par piemēru svēto Moniku! Viņa lūdzās
gadiem.” Man liekas, ka visa viņas dzīve bija kā lūgšana.
Savas pārdomas es gribētu beigt ar vārdiem,
iedvesmojoties no Mieram Tuvu:
“Kungs, ņem manus lēmumus un pārvērt tos
rīcībā, ņem manas domas un pārvērt tās lūgšanās!”
Lilita Ieleja
Skaisti svētki
Augusts ir tas laiks, kad garīdznieki un tūkstošiem
svētceļnieku no visas Latvijas un citām valstīm ik gadu
dodas uz Aglonu, lai piedalītos Vissvētākās Jaunavas
Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos. Arī es ar
bērniņiem biju tur, lai ar savu klātbūtni pagodinātu
Dievmāti un pateiktos par daudzām uzklausītām
lūgšanām. Neskatoties uz to, ka 14.08. lija lietus Mises
laikā, mēs jutāmies laimīgi. Bija liels prieks lūgties kopā
ar visiem.
Šogad svētkos piedalījās vairāki ministri un valsts
prezidents Egils Levits. Uzrunāja viņa teiktais. Viņš
aicināja būt labākiem arī ikdienā, būt mīlošākiem un
gadīgākiem savās ģimenēs, kā arī sacīja: „Aglonā redzu
Latvijas tautu tādu, kādai tai vajadzētu būt katru dienu,
veidojot savu valsts nākotni”. Viņš aicināja iestāties par
mieru un saticību valstī.
Lai Dievmāmiņa ieklausās katra cilvēka sirdī un
palīdz ikvienam, kurš lūdzas!
Oļesja Vingre
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20.aprīlī lūdzējas Mihalina (Lienīte) un Helēna. No
mūsu draudzes lūdzēju pulkā tad iestājās Antoņina
Ratniece, Eleonora Graube, Lūcija Kaļiņina, Anastasija
Neretniece un vēl trīs lūdzējas, kuras ir jau citur. Vēlāk
mums pievienojās Malvīne Hiršfelde un Anna Solima.
Šajos 26 gados kustība ir izaugusi par brālību jeb
apvienību ar saviem statūtiem un tradīcijām. Brālību
Tautas Nemitīgais Rožukronis Latvijā daudzus gadus
vada enerģiskā un neatlaidīgā Helēna Žigo. Viņa rūpīgi
apzina visas draudzes, kārto sarakstus, sazinās ar
draudžu koordinatoriem, aicina jaunus biedrus aizgājušo
vietā. Katra mēneša pirmajā sestdienā Nemitīgā
Rožukroņa dalībnieki no visām Latvijas draudzēm
pulcējas kopā. Visbiežāk tas ir sv. M. Magdalēnas
baznīcā Rīgā. Pēc kopīgas Rožukroņa lūgšanas un sv.
Mises dalībnieki pulcējas uz sadraudzības agapi, pārrunā
neskaidros jautājumus, dalās saņemtajās žēlastībās,
uzņem jaunus biedrus. Šogad 4. aug. Helēna Žigo kopā
ar Rīgas svētceļnieku grupu bija mūsu draudzē un
piedalījās Kapusvētkos. Kristus Krusta paaugstināšanas
svētkos Helēna pie mums vedīs Nemitīgā Rožukroņa
dalībniekus no citām draudzēm, lai kopā palūgtos par
visām mūsu vajadzībām, lai pēc iespējas atbalstītu arī
baznīcas atjaunošanu, lai vairāk ko pastāstītu par
Nemitīgā Rožukroņa apvienības darbību.
Svarīgi atcerēties Nemitīgā Rožukroņa statūtos
ierakstīto: “..tie, kas ņem dalību ”Tautas Nemitīgajā
Rožukronī” un spēj apzinīgi izvēlēto “vienu stundu”
nedēļā “palikt nomodā” ar Viņas Dēlu lūgšanā (sal. Mt
26,40), iemanto sev un citiem nesalīdzināmi lielākas
žēlastības.”
5. septembrī katrā Dominikāņu klosterī visā
pasaulē par mirušajiem Rožukroņa brālības locekļiem
tiek svinēta sv. Mise. Ir vēl daudz citu žēlastību, ko var
saņemt lūdzoties Nemitīgo Rožukroni, bet par tām var
uzzināt statūtos vai sazinoties ar koordinatoriem Helēnu
(tālr.26102794) vai Juri (29541739).
A . Neretniece

Debesu un zemes Karaliene, lūdz par mums!
Augusta mēnesis ir vasaras bagātākais un siltākais
mēnesis, kas atnāk ar skaistajiem svētkiem, mūsu
Dievmāmiņas Uzņemšanas debesīs svētkiem. Ir daudzas
svinamas dienas, bet šī ir visskaistākā mūsu Māras zemē.
Kā visas upes dodas uz jūru, tā augustā visu cilvēku
domas ir pie Dievmāmiņas Aglonā un visi ceļi pārvēršas
par strautiņiem gan tuvākiem, gan pavisam tāliem, kas
visi satek Aglonā. Ļoti iepriecina, ka mūsu zemes
Karalieni godina arī citas tautas. Šogad bija ļoti tāli
svētceļnieki pat no tālās Indijas, kā arī no vairākām
Eiropas valstīm. Arī mēs, Lielvārdes draudzes
svētceļnieki, apvienojāmies ar Ogres draudzi un
devāmies ceļā. Lūgšanas un slavas dziesmas dziedot,
nemanot sasniedzām Aglonu. To nevar aprakstīt, kāds
pacilāts prieks un siltums ielīst sirdīs, kad ieraugam
baltos Aglonas bazilikas torņus. Dievmāmiņa gaida mūs
un aicina savus bērnus!. Uzlūkojot brīnumaino
Dievmātes gleznu, neviļus pār vaigiem norit pa prieka
asarai, pateicoties par visām žēlastībām, ar kurām viņa
mūs apveltī un lūdzas par mums pie sava Dēla. Dzīves
gadi steidzas, un iezogas doma, vai nākošgad mani
sagaidīsi šeit Aglonā?
Priecājos par mūsu prāvesta Andra izturību, visu
nakti spēlējot, dziedot un meditējot, palīdzot mums
neaizvērot acis sagaidīt rītu.
Vissvētākā Jaunava Marija, pazemīgākā starp
cilvēkiem un cildenākā Dieva priekšā, tik nemanāma
pašas un tik liela Kunga acīs! Viņš paaugstināja tevi tik
ļoti, ka izraudzīja par sava Dēla Māti un iecēla par
debesu un zemes Karalieni. Es pateicos Dievam, ka viņš
ir tevi tā pagodinājis. Es līksmojos kopā ar tevi, ka esi tik
vienota ar Dievu, ka neviena radība nevarētu būt vēl
tuvāk Viņam.
Ak, Svētītā starp sievietēm, izlūdz arī mums Dieva
svētības! No sirds sakām paldies Ogres draudzei par
uzaicinājumu apvienot braucienu uz Aglonu.
Pateicībā Lielvārdes draudzes vārdā: A ntoņina Ratnieks
Pie mums atbrauks Latvijas
Tautas NEMITĪGĀ ROŽUKROŅA dalībnieki
Nepārtrauktā jeb nemitīgā rožukroņa lūgšanas
par savu tautu radās Polijā 1993.gada maijā, bet
1994.gada 5. martā, pateicoties bīskapam Vilhelmam
Lapelim OP, izveidojās arī Latvijā. Lūdzēji izvēlas vienu
stundu nedēļā (dienā vai naktī) un šajā izvēlētajā stundā
katru nedēļu lūdzas Rožukroni Dievmātes godam.
Ierosmi Polijā nemitīgai lūgšanai devusi Barbara Klosa
(mira 1981.g. svētuma slavā). Mistiķe vīzijā redzējusi
lielu pulksteņa ciparnīcu un uz tās stāvošus cilvēkus,
lūdzoties Rožukroni katrs savā stundā. Redzējusi arī
sātanu, kurš jutās uz pulksteņa virsmas kā uz karstas
pannas, gribējis izspraukties, bet visapkārt viņam priekšā
Rožukroņa lūdzēji. Tad viņš kā zibens izšāvies gaisā,
nevarēdams neko kaitēt.
Arī es atceros baznīcā runājam, ka tajā traģiskajā
naktī, kad nogrima kuģis “Estonia”, no Latvijas
izglābušies tik cilvēki, cik tajā naktī bija pieteikušies
lūgties Nemitīgo Rožukroni.
Uz Lielvārdes draudzi ziņu par Nemitīgo
Rožukroni atveda no J ēkaba katedr āles 1996.gada

Baznīca — Kristus Līgava
Dzīvē daudz kur ir būts un ir redzētas daudzas
baznīcas — gan no ārpuses, gan no iekšpuses, bet
neviena no tām man nav asociējusies ar Kunga Jēzus
Kristus Līgavu.
Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
svētkus 15. augustā es svinēju šogad mājās kā slimniece
ar televīzijas starpniecību. Diena bija skaista, saulaina,
un es spēju saskatīt, cik krāšņa un cēla ir Aglonas
bazilika, kas man likās kā visskaistākā celtne. Ārpusē
saules apmirdzēta, iekšpusē Jaunavas Marijas skaistuma
un godības apstarota. Šogad es saskatīju to patiesību, ko
priesteri mums stāsta, ka Baznīca ir Kristus Līgava. Jā,
Aglonas bazilika manās acīs radīja šo Līgavas tēlu, kura
izskatījās balta, stalta, neatkarīga, apbrīnojama, kura tik
vareni paceļas pāri visai Latvijai. Tērpta baltās drānās un
galvā mākoņu vainadziņš, bet plīvurs garš un grezns.
Tādu skaistuli es ieraudzīju televīzijā.
Dievlūdzēji pamazām aizpildīja visu brīvo
laukumu. Viņu bija daudz, un tie sabrauca no dažādām
valstīm, piedaloties arī dažādu konfesiju ticīgajiem, kuri
godināja un slavināja Jaunavu Mariju. Tomēr vislielākās
2
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Sakramentu lika uz plaukstas. Bet es liku mutē. Baznīcas
ir lielākas un arī mazākas ar daudzām statujām un
svētbildēm, un ar ļoti maz ziediem. Mēs daudz
braukājām pa Dublinu, bija ļoti daudz skaistu vietu, kas
man paliks atmiņā uz ilgiem laikiem. Tad pēc 2 nedēļām
mana meitiņa Daiga mani aizveda uz Longfordu. Arī
Longfordā apmeklēju apkārtējās baznīcas, bet vislabāk
man patika St. Mels Cathedral. Biju vīlusies, ka netiku
uz latviešu dievkalpojumu. Vien dienu mēs noziedojām
izklaidēm, kur mēs aizbraucām uz jūru. Redzēju ļoti
skaistu saulrietu, un vēl mēs bijām kalnos. Man lokās, ka
tas kalns bija laikam viens no lielākajiem kalniem
pasaulē, kaut bērni un mazbērni par to smējās. Bet nu tā
pagāja mana ciemošanās Īrijā. Kaut man tur bija ļoti labi
dzīvot, bet nu es ilgojos pēc Latvijas un mājām. Nekur
nav tik labi kā mājās…
Marija Celkerte

žēlastības saņēma caur Euharistiju tie katoļticīgie, kuri ar
grēksūdzē nomazgātām sirdīm varēja pieņemt Kristus
Miesu, savienojoties ar savu Līgavaini dvēselē un miesā.
Euharistijā izpaužas pilnīgas mīlestības veids.
Šogad visi televīzijas skatītāji tika pamudināti
virtuāli piedalīties sv. Komūnijas brīdī. Tas bija negaidīts
piedāvājums, varbūt tam nebija visi gatavi. Bet liels
paldies par šādu iespēju! Kāds svētības mazumiņš tika
arī mums, veciem, slimiem, nevarīgiem. Ikreiz, kad
atgriežamies no sv. Mises mājās, jūtamies stiprināti, it kā
dzēruši skaidru avota ūdeni un pasmēlušies ticībā sev
spēku un pārliecību dzīvei. Pildīsim Dieva un Baznīcas
baušļus! Priecāsimies un pateiksimies Kungam par tik
lielu dāvanu Māras zemei — Vissvētāko Jaunavu
Mariju!
Ludmila A psīte
Kapusvētki Jumpravā
Visskaistākie kapi ir Latvijā. Tur augstas mastu
priedes ar saviem zaru vainagiem sargā dvēseļu mieru,
tur trauslās puķes glauž savus vaigus pie apsūnojušiem
kapakmeņiem un noriešu galviņas spītīgi zaļo gan ziemā,
gan vasarā, liecinot par piemiņu, mīlestību un mūžīgo
dzīvi. Augstās, stiprās priedes savos zaros saķer vēju,
aiztur to un liek apklust ne tikai tam, bet arī dzīvo soļiem
un skaņajām balsīm. Nekas nedrīkst traucēt kapsētas
mieru, tikai vēsas lietus lāses, koku zaros nomaldījies
saules stariņš un pūkainā sniega sega ziemā.
Kapos nākam parunāt ar saviem mīļajiem
aizgājējiem, izraudāt bēdas pie aukstā kapakmens,
remdēt šķiršanās sāpes, bet reizi gadā pulcējamies uz
Kapusvētkiem, kas ir ļoti sena Latvijas iedzīvotāju
tradīcija. Nāve nav beigas, bet jauns sākums, to
apzināmies šeit kristīgajā mistērijā, godinot aizgājējus
un vienojoties mīļās atmiņās.
11. augustā mēs, nelielā katoļu draudze,
pulcējamies Jumpravas kapu kapličā, lai kopīgi lūgtos
par mūsu aizgājējiem. Svēto misi celebrēja mūsu
priesteris A. Solims, kura vārdos draudze, kā vienmēr,
klausījās ar lielu aizrautību.
Lielvārdes baznīcas koris mūs sajūsmināja ar
garīgajām dziesmām, sniedzot klātesošajiem garīgās
pacilātības un patiesu svētku sajūtu. Atklāti sakot,
klausoties šo skaisto dziedāšanu, es domāju par savu
vecmāmiņu, kura nu jau sen atdusas zem kapu smilšu
vieglās segas, cik ļoti viņai būtu patikušas koristu
saskanīgās un spēcīgās balsis. Viņa savā laikā bija
dziedājusi baznīcas korī.
Arī laika apstākļi mūs lutināja, jo lietus sākās tikai
pēc tam, kad bija beigusies procesija. Tā bija skaista,
lūgšanām un atmiņām piepildīta diena.
Rita Bobkova

Četras stundas gadā
Vēlos uzdot Jums jautājumu: “Četras stundas gadā
– tas ir daudz vai maz?” Kāds teiks – tas taču ir nieks!
Kāds atkal iebildīs – skatoties, kam veltīts šis laiks?
Mūžīgais jautājums - kas ir laiks? Laiks mums dots, bet
kā lai to notver un pieradina? Katram sava metode – kāds
“iekonservē” laiku fotogrāfijās, cits atmiņās, cits “mēra”
laiku ceļojumos, mākslas baudīšanā vai raksta piezīmes.
Kādam tie ir padarītie darbi, sniegta palīdzīga roka
savam tuvākajam vai tālakajam draugam.
Mēs esam sava laika menedžeri, bet vai mēs katrs
pilnvērtīgi izmantojam to? Bieži ir gadījies dzirdēt
vecāka gadagājuma cilvēkus stāstām, ka dzīve tik ātri
paskrējusi kā garāmbraucošs vilciens, un cik ļoti gribētos
to laiku pagriezt atpakaļ, lai izdarītu to.. un vēl to…, un
vēl miljons citu lietu! Tieši tā, lai IZDARĪTU! Lai darītu
lietas, kuras rada pilnvērtīgākas mūsu un tuvāko
līdzcilvēku dzīves. Un ne vienmēr ir jāgāž kalni, nē!
Patiesībā dzīve sastāv no maziem notikumiem, darbiem
un pienākumiem, dzīvi liekam kā puzli – pa gabaliņam
vien. Un katrs gabaliņš sevī ietver arī laiku. Tāpēc
svarīgi, lai pēc iespējas mazāk mūsu dzīves ceļā ir
“tukši” puzles gabaliņi – bezmērķīgi pavadīts laiks,
gulšņāšana pie TV vai sērfošana internetā, tukšas pļāpas
vai stundām ilgas telefonsarunas.
Kāpēc es raksta sākumā pieminēju četras stundas
gadā? Lūk, atbilde - tas ir tieši tik MAZ LAIKA GADĀ,
ko veltīt mūsu kapelas uzkopšanai. Saraksts uzkopšanas
grafikā ir sarucis līdz 15 uzvārdiem, diemžēl daži no
tiem nav veltījuši ne mirkli tam… Šobrīd draudzē esam
tik, cik esam. Bet viennozīmīgi vairāk kā 15! Svētdienās
pēc statistikas vidēji 50 – 60 cilvēki. Visiem taču patīk
ienākt pie kāda mājās un redzēt, ka māja ir tīra un
saposta. Katrs, kas atnāk, atnes līdzi savu smilšu
graudiņu. Bet kādam tas ir jāsaslauka, kādam ir
jāiedarbina sieviešu mīļākais “transportlīdzeklis” –
slota.😊 Ar šo es vēlos uzrunāt cilvēkus spēka gados un
jaunāko paaudzi. Darbs sabiedrības (šajā gadījumā –
draudzes) labā ir ļoti vērtīgs puzles gabaliņš! Cienīsim
cits citu, cienīsim savu un citu tik vērtīgo laiku! Un šeit
galīgi neiederēsies atrunas – es taču strādāju, man ir
ģimene un citi zvēri, saimniecība, skola utt. Jo tās taču ir
tikai 4 stundas gadā…
Jana Grizāne

Pārdomas un ceļojumi pa Īriju
11. jūlija vakarā izlidoju no Rīgas uz Dublinu.
Lidojums bija mierīgs. Sēdēju viena pati un varēju
nodoties lūgšanām. Laimīgi lidmašīna piezemējās.
Lidostā sagaidīja mans dēliņš Dainis ar ģimeni. Viņi bija
laimes un prieka mirklī! Tā arī sākās mana 2 nedēļu
dzīve Dublinā. Vispirms sākumā izstaigājām apkārt
esošās baznīcas. Tikai atceros māsu Karmelītu baznīcu.
Dublinā bija trīs baznīcas, bet latviešu Dievkalpojums
nevienā nebija. Kas mani visvairāk izbrīnīja, bija tas, ka
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Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē septembrī
Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakr amenta
uzstādīšana un adorācija;
10:20 – Rožukr oņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.

Uzmanību!
Sv. Krusta kapelas uzkopšanas grafiks septembrī
2.-7.09. - Buraka; 9.-14.09. - Podegrade; 16.-21.09.
- Jankovska, Dzene; 23.-28.09. - Rone.
Apsveicam
Dzimšanas dienā:
Līviju Vovčenko (3.09.),
Mariju Laurinoviču un Irēnu
Kapeiku (8.09.), Ingrīdu
Jevsejevu (11.09.), Antoņinu
Vērdiņu (18.09.), Ģenovefu
Ranku (22.09.), Baibu Mazkalniņu (24.09.), u.c.

Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās un sestdienās: sv. Mise pl. 19:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. septembrī: pl. 11:00 – sv. Mise un svētība
skolniekiem un studentiem pēc Jēzus Sirds
dievkalpojuma.

Sveicam skolotājus,
studentus, skolēnus
un vecākus, uzsākot
jauno mācību gadu!
Aicinām to uzsākt
ar labu grēksūdzi
un Dieva svētības
izlūgšanos
svētās
Mises laikā 1.09.

5.09. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Svētā Stunda.
pl. 19:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem.
6.09. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 19:00.
8. septembrī: Dievmātes
Dzimšanas svētki
pl. 11:00 – sv. Mise.
12. septembrī:
Vissvētākās Jaunavas Marijas Vārda diena
pl. 19:00 – sv. Mise.

Dievnama jaunās
sienas uz jauniem
pama em ar
apdares ķieģeļu
pirmajām 11
rindām.

40 stundu dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Svētā Krusta kapelā
1. diena - 13. septembrī:
pl. 17:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija līdz misei!
pl. 19:00 – svētku sv. Mise.

Sirsnīgi sveicam izdevumu „Mieram
tuvu” 20 gadu jubilejā! Pateicamies par
Dieva Vārda izplatīšanu kristiešu vidū!
Lai Aglonas Dievmāte Jūs dāsni svētī!

2. diena - 14. septembrī: Svētā Krusta
paaugstināšanas svētki – dievnama titulsvētki
pl. 10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija līdz misei!
pl. 11:00 – Tautas Nemitīgā Rožukroņa
dalībnieku vadītais „Rožukronis”
pl. 12:00 – svētku sv. Mise.

Brāļi un māsas Kristū!
Sirsnīgi lūdzam ziedot Baznīcas remontdarbiem!!!
Ziedojumu var nodot personīgi dievnamā
prāvestam A. Solimam vai ieskai t draudzes kontā:

3. diena - 15. septembrī: Sāpju Dievmātes svētki
pl. 11:00 – sv. Mise, Vesperes un Pateicības himna
„Te Deum”.

Lielvārdes Romas katoļu draudze, Meža 18,
Lielvārde, LV‐5070; Reģ. Nr. 90001080360
SEB Banka, Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451

29. septembrī: Svēto Erceņģeļu Mihaēla, Gabriēla
un Rafaēla svētki
pl. 11:00 – sv. Mise.

„Mūsu draudze” redakcija:
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims
(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv)
www.lielvardnieki.lv

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