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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Alleluja — Dievs ir žēlīgs!
Ar šādu prieka saucienu 22.10. es skrēju uz
mūsu dievnamu pateikties Kungam ar Rožukroņa
lūgšanām un sv. Misi sv. Jāņa Pāvila II piemiņas
dienā, kad šogad svinam viņa dzimšanas simtgadi
(1920-2020), par lielo Dieva žēlsirdību, ko tajā vakarā
saņēmu. Proti, ka beidzot mūsu atjaunotais dievnams
caur Būvniecības Valsts Kontroles Biroju ir pieņemts
un nodots ekspluatācijā. Alleluja!!! Tas bija īsts
lieldienu prieks manai tik izmocītajai pa šiem trijiem
mēnešiem sirdij, kas tik bieži šajā dokumentācijas
kārtošanas laikā tika sarūgtināta, sāpināta, pazemota
caur pastāvošo Valsts birokrātisko aparātu un tā
ierēdņiem, ka to ir grūti aprakstīt. Vēl jo vairāk, kad
Kungs
mani
pārbaudīja
pazemības
tikuma
praktizēšanā, sūtīdams mums visprasīgāko Biroja
būvinspektoru, kuram bija visaugstākas prasības par
katru burtu dokumentācijas atskaitē uz 548 lapām.
Sevi mierināju, ka nu man ir radies daudz pārāks
konkurents prasīguma ziņā, ka nodomāju - ja visi
priesteri tik pedantiski pildītu savus pienākumus, tad
mēs drīz vien paliktu bezdarbnieki... 😊
20.10.1992. tika konsekrēts mūsu jaunais
dievnams, taču nekad tas nav bijis nodots
ekspluatācijā. 1994. gadā tika sastādīts ēkas
izpildprojekts, jo īsta projekta kā tāda vispār nav bijis
dabā. Toties kopš 2016. gada iesāktajiem dievnama
pamatu pastiprināšanas un 2017. gada 9.11. avārijas
glābšanas darbiem tagad mums ir veseli 2 projekti,
saskaņā ar kuriem dievnams ir restaurēts tik tālu, ka
bija iespējams to nodot ekspluatācijā oficiāli, jo tika
veikta kapitāla tā pārbūve. Tāpēc gribu vēlreiz no sirds
pateikties visiem būvniekiem un būvniecībā
iesaistītām personām par iespēju šo dievnamu saglābt,
atjaunot un nodot ekspluatācijā. Vispirms gribu
pieminēt būvinženieri un arhitektu Artūru Veisu,
ekspertus Artūru Rakstiņu, Vitoldu Kušņeru, Agri
Pētersonu, SIA “NOVINVEST” direktoru Nikolaju
Izmailovu ar viņa brigādes vīriem, būvdarbu
vadītājiem Juri Krasovski, Pēteri Zagorjanski, ļoti
rūpīgus un izpalīdzīgus būvuzraugus Jāni Apsīti,
Aināru Maceikeviču, SIA “Beltes būve” priekšnieku
Krišu Kalpiņu ar brigādi, Lielvārdes būvvaldes
komandu ar ļoti sirsnīgu un pretimnākošu vadītāju Ilzi
Staļģi, kā arī mūsu lielos labdarus Aleksandru
Kozlovski, Mareku Jankovski, Valdi Pabērzu un
daudzus citus. Protams, nevaru nepateikt pateicību arī
iepriekšējiem būvniekiem SIA “KMT Projekts” līdz
viņu vadības pielaistās fatālās kļūdas brīdim, kad tika

sagrauts dievnams. Diemžēl par viņu izraisītās avārijas
BVKB ierosināto krimināllietu 28.10. ir paredzēta
tiesas sēde, ja tāda netiks atkal pārcelta.
Sirsnīgs paldies visiem aizlūdzējiem un
ziedotājiem gan no mūsu draudzes, gan daudzām
citām draudzēm un prāvestiem, arī visiem sabiedrības
labas gribas cilvēkiem. Bet sevišķa pateicība vācu
labdarības organizācijai “Bonifatiuswerk” par
ziedojumu lauvas tiesu, kas nosedza gandrīz pusi no
73000 Euro zaudējumiem glābšanas darbos. A.Solims
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Mans Kungs un Dievs, kā lai Tevi atrodu?
“Tu esi mani radījis un visu to labo dāvājis man,
bet tomēr es Tevi vēl nepazīstu.”
Mani ļoti uzrunāja šie vārdi, kas ir rakstīti
“Mieram tuvu” lūgšanu grāmatiņā katrai dienai. Paliek
mazliet smagi ap sirdi, ka mēs tēlojam “visgudrākos”,
ka visu zinām paši un nonievājam to cilvēku darbu,
kas strādā pie šo izglītojošo izdevumu sagatavošanas.
Meklē dažādas tikšanās ar cilvēkiem, lūgšanas, svēto
dzīves aprakstus. Tas pats notiek arī ar izdevumu
“Katoļu Baznīcas vēstnesis.” Mēs saņemam tikai 10 šī
žurnāla eksemplārus, un tikai daži tiek nopirkti un
izlasīti. Tagad nāk tumšie vakari, kad būtu laiks palasīt
šos izdevumus un smelties spēkus, gan arī daudz ko
uzzināt par to, kas notiek citās baznīcās visā pasaulē.
Paliktu mazāk laika baiļoties par šo vīrusu. Savā, jau
varu teikt, ne īsajā mūžā, daudz esmu novērojusi par
dažādām slimībām un izdarījusi secinājumus. Tie
cilvēki, kuriem ir “uzvilkta” nervu sistēma, kuri baidās
pat no savas ēnas, tie arī slimo vairāk nekā nosvērtie
un tie, kuri paļaujas uz Dieva palīdzību. Pat mediķi to
ir teikuši, ka visas slimības pamatā rodas no stresa
darbā, ģimenē un sadzīvē.
Kā viens mirklis ir pagājis oktobris, lūdzoties
katru dienu Rožukroni, caur ko mēs lūdzam Jēzus un
Dievmātes palīdzību gan draudzei, gan ģimenei, gan
slimniekiem.
11.10. pateicāmies Dievam par šī gada ražu,
svinot Ražas svētkus. Pušķojām savu baznīcu ar
krāšņajiem rudens ziediem un lapu vītnēm. Paldies
visiem, kuri nebija lepni un piedalījās ar saviem
līdzpaņemtajiem groziņiem agapē draudzes mājā
Ražas svētku noslēgumā.
“Kungs, ļauj man Tevi meklēt, Tevi mīlot, ļauj
man Tevi mīlēt, Tevi atrodot!”
Antoņina Ratnieks
Mīļā Lielvārdes draudze!
Mūsu mīļajā dzimtenē Latvijā iestājies rudens.
Šis ir mūsu zemes krāšņākais gadalaiks. Tas mums
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dāvina krāsas koku lapās, augļus augļu kokos,
dzērvenes, brūklenes, lācenes un citas daudzveidīgas
dabas veltes mūsu skaistajos un dzīvības pilnajos
mežos un purvos, kā arī protams raža, ko mēs paši
esam izaudzējuši savos dārzos. 😊
Arī Jūsu draudze ļoti skaisti nosvinēja Ražas
svētkus. Jūsu baznīca tika skaisti izrotāta, bija ārkārtīgi
liels prieks attālināti piedalīties jūsu organizētajos
svētkos. Ne visās baznīcās Ražas svētki tika svinēti tik
krāšņi, paldies par tiešraidēm!
Tomēr šoreiz vēlētos padomāt par cita veida
ražu, par dzīves laikā iegūto garīgo bagāžu, kas šī
brīža situācijā, kārtējā Covid-19 uzliesmojuma laikā,
mums sniedz atdevi (garīgo ražu). Pašreiz Latvijas un
visas pasaules iedzīvotāji piedzīvo ārkārtīgi smagu
pārbaudījumu. Laimīgs ir tas cilvēks, kurš nepazīst
nevienu Covid inficēto, taču, diemžēl, šādu laimīgo
kļūst arvien mazāk.
Rodas nepieciešamība pēc garīgā, psiholoģiskā
atbalsta. Varbūt mums pašiem jāspēj būt stipriem, lai
spētu sniegt atbalstu tuviniekiem? Vai mēs dzīves
laikā esam ieguvuši bāzi, lai spētu saglabāt mieru
paaugstināta stresa apstākļos? Vai mums ir labas
attiecības ar draugiem, tuviniekiem, vai ikdienā
uzturam ciešu kontaktu ar mīļajiem? Vai mums ir
atbalsta mehānisms, sistēma, kā varētu atgūt garīgo
spēku? Mēs esam kristieši, katoļi, mums ir mūsu
baznīcas, brīnišķīgi, atbildīgi priesteri, kuri turpina
savu kalpojumu, neskatoties un pastāvošo inficēšanās
risku. Cilvēks ir pielāgoties spējīga būtne,
disciplinēta… Patiess prieks un lepnums, kad kādā no
rīta ziņu izlaidumiem intervijā Iekšlietu ministrs
atzīmēja to, ka tieši reliģiskās organizācijas ir
izceļamas kā vienas no apzinīgākajām drošības
noteikumu ievērotājām.
Nav jau viegli sēdēt maskās, ir slikta pašsajūta,
pietrūkst gaisa pēc 8-12 darba stundām, komforta...
Tomēr, lai apstādinātu slimības masveida izplatību,
mums jāievēro noteiktie drošības pasākumi. Jācer, ka
ierobežojumi netiks pastiprināti un mums nenāksies
atkal piedalīties Misē tikai attālināti. Iesim uz baznīcu,
vilksim maskas, ievērosim savstarpējo distanci, jo
mums ir vienots mērķis: apturēt vīrusa agresīvo
uzbrukumu, lai pasargātu sevi un savus mīļos, un otrs
mērķis - saglabāt ciešu kontaktu ar draudzi,
priesteriem, Dievu, būt par stipru plecu, atbalstu viens
otram. Esam stipri, vienoti, disciplinēti, nepazaudēsim
Dievu, nepazaudēsim mīlestību šajos sarežģītajos
laikos! Veselību jums viesiem! 😊 Rita + Jānis Ķepuri

dzīves iedvesmas avotiem, atgādinot, ka ikviens no
mums var būt svēts. Lielākajiem svētajiem ir savas
īpašas svētku dienas, bet ir arī svētie, kuri netiek
kanonizēti; un arī parasts kristietis, kurš dzīvo svētu
dzīvi, pēc nāves ir svēts. Saņemot Dieva žēlastību,
tiek izgaismota ticīgā cilvēka dzīve, tumsa tiek
pārvērsta gaismā. Katrs no viņiem pēc maldīšanās un
grūtiem pārdzīvojumiem kļuva par vienkāršu cilvēku,
kuram galvenais dzīvē bija tikai mīlestība.
Ikdienas problēmas, neveiksmes nav dzīves
beigas, bet gan iespējas, kas stiprina mūs un kas
jāpieņem ar pazemību. Tai pašā laikā, arī darot mazus,
nenozīmīgus darbus ar mīlestību, mēs varam nest
gaismu citiem. No katra mums ir atkarīgs, vai mēs
pieņemsim Dieva žēlastības dāvanu, pratīsim to
novērtēt un līdz ar to arī mainīt sevi, lai dzīvotu
saskaņā ar Kunga svētībām. Sv. Jānis Pāvils II ir
teicis: “Svētums sakņojas mīlestībā.” Arī mūsdienu
cilvēks ir aicināts mīlēt un kļūt svēts. Pāvests Jānis
Pāvils II nenogurstoši meklēja veidus, kā pasauli
pietuvināt Dievam. Viņa nelokāmā ticība iedvesmoja
kristiešus visā pasaulē.
Šajā dienā draudzes aicina piedalīties Svētajā
Misē, lūgties par mūžībā aizgājušajām dvēselēm un
gavēt. Svinības sākas jau 31. oktobra vakarā – Visu
Svēto dienas vigīlijā. Vārds “vigīlija” ir cēlies no
latīņu valodas un nozīmē “nomods”; līdz ar to svinēt
vigīliju nozīmē palikt nomodā pirms svētkiem. Bet
mūsu draudzē jau vairākus gadus tika svinēta Dvēseļu
dienas vigīlija, pavadot nomodā lūgšanu nakti par
dvēselēm šķīstītavā. Vakaru parasti ievadīja Visu
Svēto dienas svētku Mise ar otrajām Vesperēm, kam
sekoja Vissvētākā Sakramenta pagodināšana un
Komplektorijs jeb dienas noslēguma stunda.
Otrajā novembrī svētki turpinājās ar pusnakts
Svēto Misi Visu mirušo piemiņas dienā, ko ievadīja
Vesperes par mirušajiem. Priesteris aicina uz lapiņām
rakstīt mirušo vārdus, par kuriem lūgsimies katru
vakaru visu novembra mēnesi.
Kristieši tic mūžīgai dzīvei un uz nāvi skatās ar
cerību, kā uz piedzimšanu jaunai dzīvei. Jāizsūdz
grēki, lai nebūtu šķēršļi mūžīgajai dzīvei. Dieva
mīlestība nevēlas neviena cilvēka pazušanu. Dieva
bezgalīgā žēlsirdība dod arī vislielākam grēciniekam
iespēju savas dzīves laikā nožēlot grēkus, līdz ar to arī
iespēju uz žēlsirdību. Tālāk ir iespēja zemes dzīves
laikā gandarīt par sekām, ko radījuši grēki, pretējā
gadījumā nāksies ilgi ciest šķīstītavā. Jābūt atbildīgiem
par katru savu vārdu, domu, rīcību un neizdarītiem
darbiem. Labāk ciest šeit virs zemes nekā šķīstītavā,
kur pienākas lielākas ciešanas. Dvēseles šķīstītavā
pašas sev palīdzēt nav spējīgas, un viņām ir vajadzīga
mūsu palīdzība. Vislielākā palīdzība ir paša Kunga
Jēzus Upuris – Svētā Mise. Par dvēselēm šķīstītavā var
upurēt arī katru lūgšanu, labu darbu, savas slimības un
ciešanas. Šeit uz zemes mēs varam darīt kādus darbus
Dieva nodomā un nopelnīt sev un citiem daudz

Visu Svēto diena
1. novembrī katoļu Baznīca jau kopš 834. gada
svin Visu Svēto dienu. Helovīns ir cēlies no vārdiem
“All Hallows’ Eve” jeb “Visu Svēto dienas
priekšvakars. Šajā dienā tiek godināti svētie, kuri ir
Dieva tuvumā un aizlūdz par mums.
Tiek aicināts sekot svēto piemēram, garīgās
2
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žēlastību. Lai iegūtu atlaidas kādai dvēselei, mēs
varam pirmajās astoņās novembra dienas apmeklēt
kapus, lūgties par mirušajiem, piedalīties Svētajā
Misē, kopējā Rožukroņa lūgšanā, adorēt Vissvētāko
Sakramentu, lasīt Svētos Rakstus.
Šāda izpratne parāda Dieva neizmērojamo
mīlestību un to brīnišķīgo skaistumu, par kādu kļūst
dzīve, kad mēs strādājam kopā ar Dievu.
Informācijas avots: interneta vietnes.
Sagatavoja Sarmīte Zoltnere

atpūšoties un pārsteigts par linu druvu skaistumu,
sacerēja dziesmu. Lini izmantojami daudzpusīgi - gan
pārtikā, gan medicīnā, celtniecībā kā arī rokdarbu
veidošanā, gultas pārsegiem, palagiem u.t.t. Visa šī
bagātība ir radusies mūsu laukos ar Dieva palīdzību.
Ikviens saimnieks vāca kopā savus ļaudis, kalpus un
gāja uz baznīcu Dievam godu atdot un izlūgties sev
labu nākotni.
Man arī ļoti gribējās būt šajos svētkos, bet
sāpes kājās atturēja. Aizsūtīju prāvestam īsziņu par
savām bažām, vai izturēšu garo dievkalpojumu. Un,
par brīnumu, saņēmu no viņa (laikam jau biktskrēslā
rakstītu) iedrošinājumu un aicinājumu uz sv. Misi, tad
sāpes palika otrajā vietā, un es domāju, kā tikt uz
baznīcu. Man izdevās īsi pirms Mises sazvanīt
kaimiņu un atbraukt uz svētkiem. Kad ar savu štoku
uzrāpos pa kāpnēm un pārkāpu dievnama slieksni,
izbrīns bija pāraudzis sajūsmā par krāšņi izdekorēto ar
lapu vītnēm un ziediem baznīcu, bet prāvests tieši tajā
brīdī devās no biktskrēsla vadīt Misi. Ieraudzījis mani
ieklibojam baznīcā, viņš pieskrēja man klāt un
apskāva ar prieka vārdiem: “Liels paldies, ka tu
atbrauci! Esi vienīgā, kura atbrauci no visiem
daudzajiem ielūgtajiem..., pustukša baznīca, cik žēl,
bet mēs tā centāmies...” Es biju ļoti pārsteigta par
prāvesta rūpēm un tādu uzmanību, kādu viņš veltīja
savai “vuškai”, kura arī sākumā bija bailīga, bet beigās
biju ļoti priecīga un laimīga, ka man tika parādīts tāds
gods un Dieva dota laime atbraukt pateikties
Radītājam par visu šajos Pateicības svētkos,
piedaloties arī agapītē ar mazo, bet sirsrsnīgo draudzes
locekļu saujiņu sv. Krusta kapelā draudzes mājā, kur
šos divus gadus biju piedalījusies dievkalpojumos,
kamēr bija sagrauts mūsu dievnams. Šogad man bija
tā laime svinēt skaistos Ražas svētkus jau atjaunotajā
dievnamā un baudīt mūsu kora burvīgos dziedājumus
un vērot svinīgo upurdāvanu procesiju pie altāra. Šīs
upurdāvanas prāvests pēc Komūnijas svinīgi pasvētīja
un aicināja dalīties tajās ģimenes un draugu lokā,
piemetinot neaizmirst arī ko iedot trūcīgajiem. Tik
tiešām, sirsnīgs paldies pr. Andrim par atgādinājumu
un aicinājumu piedalīties Ražas svētku svinībās – līdz
ar to man neļāva gulšņāt pie televizora un vaimanāt,
cik man slikti. Jūtos caur to ļoti pagodināta, nevis
aizvainota! Un liels paldies visiem, kuri pielika savu
roku darbu pie skaistajām lapu vītnēm, kādas diez vai
kur vēl Latvijas dievnamos varētu redzēt, kur tādus
svētkus vispār svin. Kopīgās lūgšanas sv. Misē un
skaistie dziedājumi kora izpildījumā ilgi skan manā
galvā vel pēc Ražas svētkiem.
Vēlos arī apsveikt ar baznīcas atjaunošanas
darbu
pabeigšanu
un
dievnama
nodošanu
ekspluatācijā. Urā!!! Es jau sen teicu, ka šo milzīgo
darbu var veikt tikai mūsu pr. Andris. Prasās pēc lielas
balles ar visiem Jūrmalas draugiem, kas
palīdzēja un dzīvoja līdzi mūsu vajadzībām
u.t.t. Slava Dievam!
Ludmila Apsīte

Trīs sieti
(Pasaka pieaugušajiem)
Kāds laikabiedrs reiz jautāja Sokrātam: “Zini, ko par
tevi ir teicis tavs draugs?”
“Pagaidi”, - apturēja viņu Sokrāts, - to, ko gatavojies
man teikt, vispirms izsijā caur trim sietiem.”
“Trim sietiem?”
“Pirms kaut ko gribās teikt, to vajag izsijāt. Sākotnēji
caur patiesības sietu. Vai esi pārliecināts, ka tā ir
patiesība?” - “Nē, es to vienkārši dzirdēju.”
“Tātad, tu nezini, vai tā ir patiesība, vai nav. Tad
sijāsim caur otru sietu – laipnības sietu. Tu gribi man par
manu draugu pateikt kaut ko labu?” - “Nē, gluži pretēji.”
“Tātad”, - turpināja Sokrāts, - “tu gatavojies teikt
kaut ko sliktu, bet pat neesi pārliecināts, vai tā ir patiesība.
Mēģināsim trešo – lietderības sietu. Vai tiešām ir tik ļoti
nepieciešams darīt man zināmu to, ko tu gribi teikt?”
“Nē, nav nepieciešams.”
“Tātad,” - apkopoja Sokrāts, - “tajā, ko tu gribi teikt,
nav ne taisnības, ne laipnības, ne lietderības. Tad kādēļ to
vispār teikt!?”
Iesūtīja: Alberts Zīlītis

Ražas svētku prieks vienai bailīgai
“vuškai”
Kopš mūsu draudzi apkalpo pr. Andris
Solims, katru gadu oktobra mēneša otrajā
svētdienā mēs svinam Ražas svētkus. Jau no seniem
laikiem latviešu tauta ir svinējusi šos svētkus. Tas bija
arī kā rudens gadatirgus, laiks, kad zemnieki varēja
liekos lopus pārdot cits citam, tā iegūstot līdzekļus
savām saimniecības vajadzībām. Meitām jāloka pūrs,
vecam tēvam jaunas brilles, vai mammai jauna kleita
uz Ziemassvētku balli. Tā kā mēs esam pilsētnieki, tad
tāda tirgošanās izpaliek. Savu zemes dobi vairāk
turam savam priekam un kādai skaistākai puķei. Mūsu
mazdārziņos ļoti labi aug gurķi, burkāni, redīsi, arī
tomāti, tikai tie jāpiesedz ar plēvi pret dabas
untumiem. Arī kartupeļi labi padodas, vajag tikai
apravēt, aprušināt un labi pabarot ar kūtsmēsliem. Tā
kā kartupeļi ir otrā maize, jārūpējas labi par to
labsajūtu. Arī vaboles jālasa nost.
Un arī ābeles dod savu tiesu pāris gados. Uz
ziemu ābeles cenšas salaistīt, lai ziemā nepietrūktu
barības. Visu šo ražu mēs kopjam un audzējam ar
Dieva palīdzību. Tāpat arī lielsaimnieku plašās druvas,
kur viļņojas rudzu, kviešu, miežu lauki. Tagad arī
rapsis ir mūsu jaunā kultūra, tas ir eļļas avots pārtikai
un, gan jau, arī tehniskām vajadzībām. Atcerēsimies
arī Latgali ar zilo linu laukiem. Raimonds Pauls,
3

Mūsu draudze/ 2020. gada Novembris — 11 (90)

Novembra mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

18. novembrī — Latvijas Valsts
102. dzimšanas dienā
Ekumeniskais dievkalpojums
luterāņu baznīcā pl. 15:00.
Mūsu dievnamā sv. Mise pl. 18:00 par Dzimteni.
Visi ir mīļi aicināti piedalīties!!!
Sirsnīgi sveicam visus Valsts Neatkarības svētkos!
Aicinām visus ierasties un aizlūgt par savu
Dzimteni, tās valdību, iedzīvotājiem – ikkatru, kurš
dzīvo šajā zemē vai arī atrodas ārpus Latvijas, bet
sirdī ir šeit! Vienosimies kopīgā nodomā par Latviju
tās Šūpļa dienā!!!

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:20 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.
Dvēseļu dienas “dzīvības kociņš” ar
Darbdienās:

mirušo vārdiem uz koka lapiņām

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: sv. Mise pl. 18:00.
+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+
Dievkalpojumu kārtība 1.-2. novembrī 2020. gadā
Sakarā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem
Dvēseļu dienas vigīlija šogad, diemžēl, nenotiks.
1. novembrī – VISU SVĒTO DIENĀ
10:00 – Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Visu Svēto
litānija; 11:00 – svētku Mise ar II Vesperēm un
Jēzus Sirds dievkalpojums.
2. novembrī — Visu Mirušo piemiņas dienā:
18:00 — svinīgā sv. Mise par
draudzes un visiem mirušajiem; pēc
Mises — Vesperes par mirušajiem,
Procesija par mirušajiem ar piecām apstāšanās
vietām, Libera me, Domine (Pasargā mūs, Kungs),
Esi sveicināta, Karaliene; Kunga eņģelis.
Nodoms: lūgties par dvēselēm šķīstītavā.
Īpašs nodoms: Par visiem Korona vīrusa Covid-19
upuriem pasaulē, izlūdzoties viņiem grēku
piedošanu un mūžīgo svētlaimi debesīs.
05.11. — Mēneša pirmā ceturtdiena.
Pēc sv. Mises pl. 18:00 — Svētā Stunda.
06.11. — Mēneša pirmā piektdiena.
Pēc sv. Mises — Jēzus Sirds dievkalpojums.
22.11. — Kristus Karaļa svētki: noslēdzas
Baznīcas liturģiskais gads. Tiks vākti ziedojumi
Rīgas Garīgajam semināram. Sirsnīgs paldies par
visiem Jūsu ziedojumiem gada laikā!
29.11. — Adventa I svētdiena. Adventa vainagu un
sveču svētīšana. Sākas jaunais Baznīcas
liturģiskais gads. Atnesiet, lūdzu, pasvētīt savus
Adventa vainadziņus un sveces!
30.11. — Sv. apustuļa Andreja svētkos:
18:00 — sv. Mise.

Sirsnīga pateicība:
Andrim Grizānam par cītīgu zāles pļaušanu visā
vasaras-rudens sezonā!!!
Visiem draudzes locekļiem, kuri aktīvi piedalījās
Ražas svētkos un to sagatavošanas darbos.
Lai Radītājs Jūs dāsni atalgo!
Apsveicam Dzimšanas dienā:
Aivaru Ieleju (1.11.), pr. Ingaru
Stepkānu (06.11.), Austru Grecku 75
gadu jubilejā (08.11.), Anastasiju
Neretnieci (14.11.), Jāni Vingri un Ilzi
Baumani (22.11.) u.c.
Visdziļākā līdzjūtība Lielvārdes luterāņu
draudzes ganam Ingusam Dāboliņam par
šķiršanos no mūžībā aizsauktās māmiņas
Ilgas. Esam vienoti lūgšanās! Draudze/prāvests
Vējš
No zila mā koņ a jūr as v idū,
No me ln a nemier a deb esu dzīlē,
P ār p e lēku p ļavu, p ār ļaužu galv ām,
S k r i en, r au st a a iz d rēbju v īlē m
V ējš – trak ā v irpu lī sagriezies .
Rauj v isu līd z i;
L iek as s eja s,
N i c īgas v īpsnas,
K ā p ērnā s la pas no k r ūma
V ārdus – tuk šus un me līgus,
Smaidu nedro šu,
Bē rnu smiek lus,
L a i me s tīro smar žu
S ej ā ma n me t –
Red z i, tā ir d zīve, tai p ieder v iss;
T ā lu ms un tuvu ms , eg les vaid s,
G a lo tne i lū sto t,
Bē rza sp īts , pu tn a pr ieks gais ā.
V ējš ir labs,
Sku mj a s nomazg ā lie tū.
D o ma s , s ma g as k ā ak me n s,
V i su lē tu un lieku
P a g a isu ga is ie m, p ār tālā m jūr ā m,
P ār me ž u g al i e m a i zn e s.
Bet kaķ is mīk s tā m ķep ām,
Mēģ in a noķe r t v ēju.
R ita Bob ko va

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