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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas rindiņa
Ar lielu prieku sveicu visus
mūsu avīzītes lasītājus Rožukroņa mēnesī, kad godbijīgi
apcerēsim Kristus atpestīšanas noslēpumus gan ar
draudzi, gan ģimenēs. 24.09. pagāja gads kopš pāvesta
Franciska vizītes Latvijā. Pateiksimies Kungam par
iespēju lūgties ar Kristus redzamo vietnieku virs zemes
mūsu Valsts simtgades jubilejā!
24.09. tika pabeigti Konservācijas projekta
būvdarbi, ko veica SIA “Novinvest”, un tos akceptēja
Lielvārdes būvvalde, izsniedzot savu atzinumu. Tomēr
par dievnama nodošanu ekspluatācijā lems Būvniecības
valsts kontroles birojs, jo vēl ir jāpabeidz visi pēc
iepriekšējā projekta paredzētie būvdarbi, kuru izmaksas
arvien ir ļoti lielas. Ar vācu labdarības organizācijas
Bonifatiuswerk finansējumu bija iespējams veikt tikai
Konservācijas projektā paredzētos glābšanas darbus, bet
atlikušo būvdarbu izmaksas gulstas tikai uz mūsu pašu
draudzes pleciem. Lūgsimies un nepārtrauksim ziedot arī
tagad, kad liekas, ka mērķis jau ir sasniegts, bet paliek
vēl 1/3, bez kuras to realizēt nebūs iespējams! A. Solims
Bērniņu gaidot
Līdz ar vēso, rudenīgo laiku ir pienācis arī mans
pirmsdzemdību atvaļinājums, atstājot aiz muguras siltās,
saulainās un darba pilnās dienas ar steigu, visiem
nogurumiem, un dažādām diskomforta sajūtām, kas ir
raksturīgas grūtniecēm, īpaši gada siltākajos mēnešos.
Tāda savāda, neaprakstāma sajūta, kad diendienā
nav jāiet uz darbu un jāskrien savas astoņas vai citreiz
pat vairāk stundas kā uzvilktam zirdziņam. Kad tu vari
vienkārši apsēsties, ja esi noguris, vai atlaisties gultā ar
kādu grāmatu, kuru jau sen esi gribējis izlasīt, bet nav
bijis laika. Vari doties pastaigā vai kādu brīdi vienkārši
nedarīt neko. Tu esi pats sava laika pavēlnieks, cik nu to
atļauj mājas darbi un pienākumi, kas tev ir pret ģimeni.
Man ļoti patīk šis gaidīšanas laiks, kad tu apzinies,
ka katra pagājusī diena tuvina tevi dienai, kad tavs
mazulis nāks pasaulē. Tu satraukti domā un sapņo par
mūsu pirmo tikšanos.
Dažreiz vēlu vakarā, kad kārtējo reizi nenāk
miegs, jo nevar atrast īsto vietu gultā, lai ērti iekārtotos
uz naktsmieru, kad jūtu, ka arī mazais knosās un meklē
ērtāko vietiņu, es domāju par to, kā Dievs visu ir
izkārtojis. Kā no mazas, mikroskopiskas cilvēka daļiņas
citā cilvēkā var attīstīties un izaugt jauna dzīvība. Kā
viņš tur aug un attīstās, kā un ko viņš, jūt kamēr atrodas
mammas puncī. Laikam ejot un cilvēkam paliekot
vecākam, pieaugot viņa pieredzei, mainās arī viņa
vērtību sistēma. Tā arī es agrāk grūtniecību uztvēru
pavisam savādāk. Tagad katra vismazākā kustībiņa vai
rosība manā puncī man liekas apbrīnojama. Es varu

sajūsmā vienkārši vērot, kā mazulis man puncī kūņojas,
staipās un rosās, īsti pat nesaprotot, kādu pozu viņš ir
ieņēmis, kur atrodas galva un kur kājiņas. Tā ir tik
brīnišķīga sajūta, ka aizmirstās visas raizes, sāpes un
nogurums. Kāds vīrietis man nesen teica: “Cik labi, ka
Dievs mani ir radījis par vīrieti un man nekad nebūs
jādzemdē.” Bet viņš nekad neizbaudīs arī šo
apbrīnojamo sajūtu, ka tu vari savā miesā iznēsāt un
pasaulē laist jaunu dzīvībiņu. Nespēs izjust šo pilnīgo
laimes sajūtu, kad pēc dzemdību sāpēm un mokām tu
ieraugi savu mazuli, sajūti viņu un zini, ka šie garie
mēneši un dzemdības nav nekas salīdzinājumā ar laimi
un prieku, ko sniedz bērna piedzimšana un viņa
mīlestība.
Es esmu ļoti pateicīga Dievam par šo iespēju
vēlreiz kļūt par māmiņu. Pateicos Dievam arī par visiem
labajiem cilvēkiem, ko viņš ir sūtījis man ceļā, par
visiem, kas lūdzas par mani un manu ģimeni, par
kolēģītēm, kas man ļoti palīdzēja darbā, īpaši pēdējos
mēnešos, par visiem, kas palīdzēja sagādāt pūriņu
manam mazulītim, par tiem, kas vienkārši priecājas par
mums un nepaiet garām, neapjautājoties, kā klājas.
Paldies jums visiem, un lai Dievs bagātīgi aizmaksā
ikvienam!
Baiba Čubatjuka
Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Labdien, Lielvārdes draudze! Neesmu
jau nekāds īpašais rakstītājs, bet nezinu
kā citādi Jums pateikties par tām
cītīgām un neatlaidīgām lūgšanām, ko
Jūs sūtāt mūsu Kungam par mani un
jau mūžībā aizgājušo manu mammīti.
Mazliet pastāstīšu par sevi. Lielākā daļa no Jums
jau droši nezin, kas ir Alberts, par ko lūdzaties.
Salīdzinoši reti man izdodas aizbraukt līdz Lielvārdei, jo
Kunga dienā piekalpoju par ministrantu Ķemeru baznīcā.
Ja braucam, tad trijatā: es, mana kundze Antoņina un
draugs Andrejs, kuru ir vieglāk atpazīt, jo viņam ir ūsas
un kupls matu cekuls. Man kā ugunsdzēsējam pensijā
pēc reglamenta tām vajadzētu būt, bet to nav, un arī mati
no pieru daļas jau aizpūsti pakausī.
Kāpēc mēs braucam tieši uz Lielvārdes baznīcu?
Vai tad ar Jūrmalu nepietiek? Droši jau arī pietiktu, bet
ar Jūsu draudzes ganu prāvestu Andri mūs saista kopīgas
ceļa gaitas no pagājušā gadsimta 90-jiem gadiem. Tajos
gados viņš un Jūrmalas draudze lielā skaitā aktīvi
iesaistījās Jūrmalas dievnamu atjaunošanā. Arī Andrejs
un es. Un tā, viens otru atbalstot, mēs esam kopā līdz šai
dienai.
Ugunsdzēsējos nodienēti 28 gadi. No tiem 20
gadus biju ugunsdzēsības un glābšanas darbu vadītājs
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palīdzību! Kad sarunājām par tā veidošanu, viņa bija
uzzīmējusi vairākas skices, dažādus variantus. Apsvērām
un izskatījām visus, jo visi bija ļoti labi. Palikām pie
sirsniņas, kuras vidū bija Jēzus krusts no sarkaniem
ziediem. Mūsu sirdīs tas simbolizēja Jaunavas Marijas
sirdi, kurai vienmēr ir sirdī Jēzus krusts.
Sirdī ir mazliet rūgtums, ka mēs nenovērtējam tās
Dieva žēlastības, ko varam saņemt, apmeklējot un
lūdzoties šais skaistajos svētkos.
Svētais Kristus Krusts, pasargā mani no jebkāda
pamudinājuma uz ļaunu un tuvini visam, kas spēj darīt
labu! Kungs, es pielūgšu Tevi, cik ilgi vien dzīvošu.
Antoņina Ratnieks
Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Mīļie lielvārdieši, Sv. Krusta paaugstināšanas
draudzes locekļi!
Mums bija patiess prieks 14. septembrī būt jūsu
dievnama titulsvētkos kopā ar jums Rožukroņa lūgšanā,
Sv. Misē un pēc tam arī sadraudzības agapē. Paldies pr.
Andrim Solimam, draudzes vecākajai Antoņinai
Ratnieks un visiem aktīvistiem par laipno uznemšanu un
viesmīlību. Liels paldies Anastasijai Neretniecei, kura ir
Tautas Nemitīgā Rožukroņa koordinatore Lielvārdē, par
publicēto rakstu, kas iepazīstināja ar mūsu apvienības
darbību. Tas nenoliedzami sekmēja arī jaunu dalībnieku
iesaisti. Pierakstījās 7 jauni lūdzēji, 2 no tiem - nakts
stundās.
Tikšanās noslēgumā pr. Andris Solims ierakstīja
arī skaistu novēlējumu mūsu tā sauktajā "Zelta grāmatā":
“Rožukroņa lūgšanas ir Kristus atpestīšanas
noslēpumu apcere, tāpēc tā ir vislielākā mērā
kristoloģiskā lūgšana, kuru Baznīca dāvā saviem
ticīgajiem. Dievmāte izmanto šīs lūgšanas kā grēcinieku
glābšanas virvi, lai palīdzētu savam Dēlam atpestīt
dvēseles. Ikviens, kas ņem savās rokās šo lūgšanu virvīti,
kļūst par Jēzus un Marijas Iīdzstrādnieku pestīšanas
darbā.
Pateicība Vissvētajai Trīsvienībai par katru, kas
caur šīm Nemitīgā Rožukroņa lūgšanām ņem dalību šajā
svētīgajā darbā!”
Sadraudzības mirkļi aizsteidzās ātri. Pateicība
Dievam par saulaino dienu, kas ļāva mums A.
Neretnieces vadībā iepazīties arī ar Lielvārdes skaisto
kultūrvidi. Prāvests A. Solims mums bija noorganizējis
tikšanos arī ar luterāņu draudzes mācītāju, kur uzzinājām
daudz interesantu faktu par viņu baznīcu, īpaši uzrunāja
pazīstamā latviešu mākslinieka K. Miesnieka altārglezna
"Jēzus lūgšana Olīvdārzā". Tās vidū krusts, vienā pusē
krustam, nometies ceļos, Jēzus lūdzas, otrā pusē –
aizmigušie mācekļi. Šī aina lika atcerēties Pestītāja
vārdus: "Tā jūs nespējāt pat vienu stundu būt ar Mani
nomodā?" (Mt 26,40)
Šī Sv. Rakstu vieta sasaucas arī ar mūsu Tautas
Nemitīgā Rožukroņa statūtu fragmentu:
“Visi, kas katru dienu lūdzas vismaz vienu
Rožukroņa noslēpumu, caur Dievmātes rokām saņem ļoti
bagātas žēlastības. Tomēr tie, kas ņem dalību Tautas
Nemitīgajā Rožukronī un spēj apzinīgi izvēlēto “vienu
stundu” (Mt 26,40) nedēļā “palikt nomodā” ar viņas
Dēlu lūgšanā, iemanto sev un citiem nesalīdzināmi

Jūrmalas pilsētā. Kur uguns, tur bēda. Ja atnāk zaglis, tas
kaut ko paņem, bet ne visu. Taču ugunsgrēks paņem visu
- arī cilvēka dzīvību. Bija jāglābj cilvēki kā ugunsgrēkos,
tā arī jāatbrīvo cietušie no automašīnām autoavārijās. Un
ne vienmēr rezultāts bija pozitīvs. Pēc tāda notikuma tu
sev uzdod jautājumu, vai es visu darīju, kas bija manos –
mūsu spēkos? Kāpēc mēs nespējām viņu izglābt? Tādas
domas tirda tavu prātu, kad esi saskāries ar nāvi, pildot
savus pienākumus darbā.
Kad mūžībā aiziet pazīstams, tuvs un mīļš cilvēks,
kā mamma, tētis, tad sāpe ir daudz, daudz
neizmērojamāka, jo daudz gadu pavadīts kopā no bērnu
gultiņas. Te pēkšņi viņu vairs nav.
Laika riteni neviens nevar apturēt. Bet mēs esam
kristieši un ticam Dieva apsolījumiem.
Mana mammīte Elza-Vera-Elvīne Zīlīte dzimusi
1933. g. 29.04. Kuldīgas novadā, Valtaiķos, četru bērnu
ģimenē, kā trešais bērns. Mūžs pavadīts, strādājot
kolhoza brigādē lauku darbos un apkopjot mājas
saimniecību. Pēdējos astoņus mēnešus mammīti aprūpēt
brālim piepalīdzēja kaimiņiene Ligita. Šā gada 11.09.
viņa pārcieta insultu. Nedēļu ārstēja Liepājas slimnīcā,
kur viņa atlaba, un viņu atvedām mājās trešdienā. Ar
brāli meklējām jaunu aprūpētāju un arī atradām. Bet
piektdienas rītā mammītei palika slikti, un sestdien 21.
09. pēc pl. 12:00 dienā gandrīz manā klātbūtnē aizgāja
mūžībā. Mūžīgo mieru dāvā viņai, Kungs, un mūžīgā
gaisma lai atspīd viņai! Lai viņa dus mierā! Amen.
Es noliecu galvu Jūsu priekšā, Lielvārdes draudze,
par jūsu lūgšanām. Paldies! Ar cieņu:
Alberts Zīlītis
Svētais Kristus krusts, sargā mūs!
Dievs mani jau no dzimšanas ir apdāvinājis ar lielu
žēlastību. Pirmais dievnams, kurā esmu kristīta un kurā ir
pagājuši mani bērnības un jaunības gadi, ir nosaukts
Kristus paaugstināšanas godam. Un dzīves ceļā Dievs
mani ir atvedis uz Lielvārdi, lai es savās vecumdienās
varētu pielūgt Dievu baznīcā, kurai arī ir tāds pats tituls.
Jā, Dieva ceļi ir neizdibināmi.
Kā katru gadu draudzē 14. septembrī svinam
Četrdesmit stundu dievkalpojumus, kas ir mūsu
dievnama titulsvētki. Šogad mums bija divkāršs prieks,
jo mūs pagodināja ciemiņi no Rīgas - Nemitīgā Tautas
Rožukroņa dalībnieki. Sirsnīga pateicība tā vadītājai un
koordinatorei Helēnas kundzei par lielo ieguldījumu un
uzņēmību tā organizēšanā. Atceros, kad viņa bija
atbraukusi pie mums pirmo reizi. Tas bija
deviņdesmitajos gados, pirmajā svētdienā. Mūsu draudze
bija kūtra un nebija atsaucības. Viņa nenolaida rokas un
brauca otru reizi, un Dievs uzklausīja viņas lūgšanas.
Pulciņā iestājāmies daži draudzes locekļi. Par godu mūsu
Rožukroņa Karalienei un ciemiņu iepriecinājumam
šoreiz mēs no ziediem izveidojām rožukroni. Man jau
daudzus gadus sirdī ir tāda vēlēšanās nopīt Dievmāmiņai
rožukronīti no rozēm. Tā vēlme sirdī vēl kvēlo. Šoreiz
mums tas nesanāca, bet bija rožukronītis no baltiem
ziediem, kurus ar Vandiņas palīdzību mums uzdāvināja
Marija Urpēna. Ceram, ka tie patika Dievmāmiņai. Lai ar
Jaunavas Marijas lūgšanām un pateicību viņa saņem
daudz žēlastību! Paldies arī mūsu floristei Dagnijai par
2
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būtu aizbildne ne tikai mums, bet viņu varētu iepazīt un
godināt jo daudzi ticīgie!
Filomena piedzima Nikopolē Korfu salas
valdnieka Kallistas bezbērnu ģimenē pēc tam, kad
valdnieks ar ģimeni pieņēma kristietību un sirsnīgi lūdza
Dievu svētīt viņus ar bērna piedzimšanu. Filomena – ilgi
gaidītais gaismas bērns, piedzima 289. gada 10. janvārī.
11 gadu vecumā, neizsakāmi mīlot Jēzu, Filomena
pieņēma lēmumu neprecēties un veltīt sevi Dievam.
Filomenai bija vien 13 gadi, kad viņu par sievu iekāroja
Romas imperators Diokletiāns. Taču Filomena
kategoriski noraidīja Diokletiāna precību piedāvājumu
un atbildēja, ka savu solījumu Dievam viņa nelauzīs un
viņas mājas ir debesis. Lai piespiestu pildīt viņa gribu,
Diokletiāns meiteni iemeta cietumā, kur 40 dienas turēja
pieķēdētu, barojot tikai ar maizi un ūdeni. Četrdesmitajā
dienā, redzēdams, ka Filomenas griba ir nesalaužama,
viņš deva pavēli nošaustīt Filomenu, pēc tam pakārt
viņai kaklā smagu enkuru un noslīcināt Tibrā, no kuras
divi eņģeļi viņu iznesa cilvēku acu priekšā. Tad
Diokletiāns lika viņu vilkt pa Romas ielām un nošaut ar
aizdedzinātām bultām. Bet vienmēr pie viņas ieradās
divi eņģeļi, kas viņu glāba un dziedināja. Beigās lielās
bailēs Diokletiāns lika nocirst Filomenai galvu. Viņa
mira 302. gada 10.08. piektdienā pulksten trijos, tāpat
kā Jēzus Kristus. Cilvēki, kuri redzēja Filomenas
ciešanas un varonību, kļuva stipri ticībā. Pēc Filomenas
nāves viņi savāca mocekles asinis un kopā ar miesu
apbedīja Priscillas katakombās.
Lūgšana
Ak, svētā Filomena, Kristum uzticīgā jaunava un
mocekle, savā dzīvē tu atteicies no šīs pasaules
labumiem un izvēlējies mūžīgo labumu – Jēzu Kristu.
Izlūdz man no Dieva dzīvu un stipru ticību, lai es
pastāvīgi augtu tikumībā un lai materiālie labumi nekad
neaizsegtu man mūžīgo prieku. Palīdzi man, svētā
mocekle, saglabāt uzticību Jēzum Kristum un ar visu
sirdi kalpot Viņam, lai arī es kopā ar tevi varētu redzēt
Dieva vaigu mūžībā. Amen.

lielākas žēlastības.”
Paliksim kopīgā lūgšanu sadraudzībā! Aicinām arī
jūs, mīļie lielvārdieši, apciemot mūs Rīgā mēneša
pirmajās sestdienās plkst.12:00 Sv. Marijas Magdalēnas
baznīcā.
Atgriezāmies Rīgā garā pacilāti, un, kad jautāju
mūsu jaunākajam dalībniekam Aigaram, kurš mācās
Rīgas Katoļu ģimnāzijas 6. klasē, kas paticis no šī
svētceļojuma visvairāk, viņš atbildēja: “Patika viss, bet
visvairāk - priestera Andra Solima sprediķis.”
Cieņā un pateicībā visu brauciena dalībnieku
vārdā:
koordinatore Helēna Žigo
SVĒTĀ FILOMENA - AIZBILDNE MŪSU LAIKOS
Gribu Jums pastāstīt par savu mazo ceļojumu, kurā
mani negaidīti uzaicināja. 10. septembrī mēs – četras
kundzes – devāmies uz Gulbenes Vissvētākā Sakramenta
Romas katoļu baznīcu, uz dvēseles un miesas
Atbrīvošanas un dziedināšanas Liturģiju ar svētās
Filomenas aizbildniecību. Jāatzīstas, ka iepriekš es
nebiju dzirdējusi par sv. Filomenu, vai arī man tas bija
paslīdējis vienkārši garām. Taču ļoti vēlējos piedalīties
šajos svētkos, par ko sajūsmināti stāstīja manas
ceļabiedres.
Sv. Filomenas godināšana notiek visa gada
garumā, katra mēneša desmitajā datumā. Baznīcā atrodas
arī sv. Filomenas relikvijas. Liturģijas sākums bija plkst.
15:00, bet jau iepriekš baznīcā pulcējās tauta uz lūgšanu.
Biju sakopojusi domas uz dziļāku sv. Filomenas
iepazīšanu un lūgšanu, tā ka nevarēšu Jums precīzi
nosaukt visu svētku kārtību. Sv. Filomenas kronītis,
Rožukronis, adorācija, aizlūgumi, grēksūdze un liecības
par saņemtajām žēlastībām caur sv. Filomenas
aizbildniecību, Svētā Mise, svētība ar sv. Filomenas
relikvijām, svaidīšana ar sv. Filomenas eļļām, to visu
mēs varam saņemt šajos svētkos!
Baznīcā varēja arī iegādāties grāmatiņas par sv.
Filomenu, svētbildītes un sv. Filomenas kronīti. Pēc
Svētās Mises noklausījāmies daudzas liecības; liecināja
arī kundze no Rīgas, kura par saviem līdzekļiem izdod
grāmatiņas par sv. Filomenu un izgatavo kronīšus. Slava
Dievam! Vakarā ap pulksten 20:00 posāmies
atpakaļceļam uz Aizkraukli, taču baznīcā vēl palika ļoti
daudz cilvēku. Uzsākot mājupceļu, vēlreiz palūdzāmies
uz sv. Filomenu un padalījāmies savos iespaidos. Es pati
biju diezgan uztraukusies, dodoties uz svētkiem, jo
programma bija gara, un sapratu, ka laikam nespēšu
cītīgi nosēdēt baznīcas solā un sāpes mani uzveiks.
Rožukroni lūdzoties, jau prātoju, ko nu iesākt, jo neērti
būtu atstāt savu vietu baznīcā. Staipīju savas nogurušās
kājas un knosījos. Bija grūti. Tikai automašīnā sēžot,
sapratu, ka man taču nekas nesāp (!) un esmu varonīgi
izturējusi visu garo liturģijas laiku. Mājās sajūsmināta
izstāstīju to visu savam vīram. Tagad mēs abi katru
dienu lūdzamies Sv. Filomenas kronīti. Klāt vēl viena
skaista lūgšana, kas nemaz neliekas kā apgrūtinājums!
Paldies Tev, Jēzu un Marija!
Arī Lielvārdes Svētā Krusta paaugstināšanas
Romas katoļu draudzei ir sava svētā – svētā Rita no
Kašas, kuru pagodinām 22. maijā. Lūgsimies, lai sv. Rita

Sveiki, mīļie draudzes lasītāji!
Pagājušajā svētdienā bijām aizgājuši uz mūsu
baznīcu ekskursijā. Tur mēs redzējām, ka ir jau
uzbūvēta jauna siena. Tad, kad iegāju baznīcā, bija ļoti
jauka sajūta, ka remontdarbi iet uz priekšu un ir daudz,
kas izdarīts. Bet tāpat vēl ir daudz darba un arī pietrūkst
līdzekļu, lai visu savestu kārtībā. Lūgsimies Dievam, lai
mūsu baznīcu ātrāk varētu pabeigt remontēt. Un es ļoti
ceru, ka atradīsies labas gribas cilvēki, kuri varēs
noziedot naudiņu.
Elizabete Vingre
Mūsu Baznīca
Jau ir rudens un gandrīz 2 gadi, kad mūsu mīļa
baznīciņa tika sagrauta. Paldies Dievam, ka tagad notiek
rekonstrukcijas darbi, un es ļoti ceru, ka jau 2020. gada
Lieldienas mēs svinēsim tieši mūsu skaistajā baznīcā.
Dievam viss ir iespējams, un, tā kā jau ir izdarīta puse
darba, kas bija jāizdara, tad arī otra puse neliks par sevi
gaidīt. Es ticu, ka ar lūgšanām un Dieva palīdzību mēs
atjaunosim mūsu Baznīcu.
Lai Dievs visus svētī! ministrants Ivars Čubatjuks
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Oktobra mēneša
dievkalpojumu
kārtība
Lielvārdes Romas
katoļu draudzē

Oktobra mēnesī aicinām draudzes locekļus dedzīgi
lūgties Rožukroņa lūgšanas par draudzi katru dienu,
ņemot dalību katru vakaru pl. 17:30 kopīgajā draudzes
Rožukronī sv. Krusta kapelā vai mājās. Aiciniet lūgties
kopā Rožukroni visus ģimenes locekļus, sevišķi vīrus un
bērnus! Tas nesīs lielu svētību ģimenēm un draudzei!!!

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana
un adorācija;
10:20 – Rožukroņa
lūgšanas; 11:00 – Sv.Mise.

Sirsnīga pateicība visiem draudzes
locekļiem, kuri aktīvi piedalījās 40
stundu dievkalpojumos, un arī Tautas
Nemitīgā Rožukroņa dalībniekiem par
piedalīšanos 14.09. svētkos un lūgšanām
par mūsu draudzi. Lai Kungs un Aglonas
Māte Jūs dāsni svētī!

Umanību!!! Ar 1.10. pārejam uz ziemas laiku!
Darbdienās:

05.10. — pl. 17:30 — Rožukronis,
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
Dzīvā Rožukroņa pulciņa dzīvajiem dalībniekiem.

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Pr. Vitoldu Kokaru
(05.10.), Milliju Delveri
un Ritu Bobkovu (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.
Mīļi sveicu savu Garīgā semināra
studiju biedru un kora sekretāru pr.
Vjačeslavu Bogdanovu Priesterības
25 gadu jubilejā (12.06.) un dzīves 50
gadu jubilejā (05.12), ko svinēs 5.10.
Kuldīgas baznīcā. Lai Aglonas
Dievmāte ņem viņu savā lūgšanu
patvērumā un dāvā stipru veselību!
Sv. Gars lai stiprina dvēseles spēkus un dod izturību
kalpošanā Kristum un Baznīcai!

07.10. — Rožukroņa Karalienes svētki.
12.10. — pl. 18:00 Sv. Mise par draudzes Dzīvā
Rožukroņa pulciņa mirušajiem dalībniekiem.

Visiem Miķeļiem, Gabriēliem, Rafaēliem, Terēzēm
un Franciskiem mīļi sveicieni Vārda dienā! Arī mūsu
mīļajiem Sargeņģelīšiem (2.10.)!!!

Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00 un Rožukronis.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: Rožukronis pl. 17:30 un sv. Mise pl. 18:00.
====================================
1.10. - Sv. Terēzes no Bērna Jēzus piemiņas diena.
2.10. — Sv. Sargeņģeļu diena. Pateiksimies viņiem!
3.10. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 17:30 — Rožukronis, pl. 18:00 — Sv. Mise
kopīgā nodomā par draudzes dzīvajiem locekļiem
un Svētā Stunda.
4.10. — Sv. Asīzes Franciska piemiņas diena un
mēneša pirmā piektdiena:
pl. 17:30 — Rožukronis, Jēzus Sirds
dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 18:00.

Sirsnīgi sveicam Janu un Andri
Grizānus Laulības 25 gadu
jubilejā (24.09.)! Lai neizsīkst
gara spēki turpināt kopā iet
dzīves ceļu, palīdzot viens
otram nest savu krustu ikdienā!

RAŽAS SVĒTKI
un sv. Meinarda piemiņa
13.10. 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!!!
20.10. — Misiju svētdienā ziedojumi Misijām.
22.10. — Sv. Jāņa Pāvila II piemiņas diena.

Ļo lūdzam ziedot Baznīcas remontdarbiem!!!
Ziedojumu var nodot personīgi dievnamā
prāvestam A. Solimam vai ieskai t draudzes kontā:
Lielvārdes Romas katoļu draudze, Meža 18,
Lielvārde, LV‐5070, 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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