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Redakcijas sleja 
Dārgie draugi! Vasaras karstākais mēnesis 

jūlijs ir pagājis, kas šogad iepriecināja visus, 
kuriem patīk silts un saulains laiks, sevišķi bērnus 
un jauniešus jūras pludmalē un pie dīķiem un 
ezeriem laukos.  

Mūsu draudzē jūlijā esam uzsākuši draudzes 
mājas virtuves un 2. stāva rekonstrukciju, ierīkojot 
bēniņu daļā jaunu istabiņu procesijas dalībnieku 
vajadzībām, ko varētu izmantot arī citiem 
nolūkiem. Paldies Jānim Ozolam, Donatam 
Lesņečonokam, Normundam Saulītim, Ludmilai un 
Viktoram Apsīšiem, Andrim Grizānam un citiem 
palīgiem šo remontdarbu veikšanā. Diemžēl tie 
noris ļoti lēni, bruņurupuča soļiem.  

Ņemot vērā lielos siltuma zudumus ziemas 
laikā baznīcā, tad ir nepieciešamība pārsiltināt 
dievnama bēniņu griestus, kur savā laikā tika 
sabērtas putas bez saistvielām, uz kurām tika 
uzlikta akmensvate tikai 10 cm biezumā. Ar laiku 
putas ir sadalījušās, saplaisājušās, nosēdušās un līdz 
ar to radās daudz caurumu, pa kuriem siltais gaiss 
iziet viegli no baznīcas caur griestiem uz bēniņiem. 
Tādēļ nācās noņemt veco akmensvates slāni un 
iztīrīt no nederīgām putām griestu horizontālos 
laukumus abās pusēs, lai pēc tam uzliktu tvaika 
izolācijas plēvi un 20 cm akmensvates izolācijas 
slāni. Arī griestu ovālajā daļā centrā ir jāpaliek 
apakšā plēve un jāpieliek vēl 10 cm akmensvates 
slānis, lai nodrošinātu maksimāli labāku 
siltumizolāciju ziemā un vasarā. Dievnamā un 
bēniņos absolūti nav nekādas ventilācijas sistēmas, 
kas bojā būvkonstrukcijas, jo mitrumam nav kur 
iziet ārā, ja nav caurvēja. Tāpēc ir nopietni 
jāpadomā par ventilācijas lūku ierīkošanu gan 
baznīcā, gan bēniņos. Citādāk šādā vasaras 
karstumā mums visiem nākas saslapināt ar 
noslaucītiem sviedriem vairākus kabatlakatus... 
Viena bēniņu puse ir jau attīrīta no putām, tagad 
vajag jūsu palīdzību turpināt iesāktos siltināšanas 
darbus, lai tos pabeigtu līdz apkures sezonai.  

Līdz 15.08. mums ir jāsagādā granulas apkurei 
baznīcā un draudzes mājā, kopā ap 23 tonnām. Lai 
atsaucas draudzes vīri un jaunieši sanest granulu 
maisus pieliekamajās telpās! Gaidīsim jūsu atbalstu 
mūsu remontdarbos! Paldies visiem tiem, kuri nāk 
iespēju robežās un palīdz mūsu darbos, sevišķi 

sievietēm, kuras līdz šim veica smagos bēniņu 
tīrīšanas darbus. Lai Dievs aizmaksā par lielo 
uzupurēšanos un mīlestību uz savu draudzi! Bet 
skumīgi ir, ka pie darbiem nemaz nenāk jaunākā 
paaudze, kuri ir palikuši slinkāki arī dievkalpojumu 
apmeklējumos. Ceram uz jauniešu atmodu draudzē! 

No 28. jūlija līdz 8. augustam Latvijā notiek 
Pasaules Jauniešu dienu krusta svētceļojums. 

Šādā veidā tiek uzsākta 
gatavošanās Pasaules Jauniešu 
dienām Krakovā 2016.gadā.  
Koka krustu Jānis Pāvils II 
uzticēja pasaules jauniešiem 
1984. gadā. Tas laikā starp 
Pasaules Jauniešu dienām ceļo no 
vienas valsts uz citu, tādā veidā 
gatavojot jauniešus gaidāmajam 

lielajam notikumam. Krusts ceļos pa vairākām 
Latvijas baznīcām, lai pēc tam tālāk tiktu nogādāts 
Krievijā.  
2. augustā pl. 10:00 Jauniešu dienu krustu un 
Dievmātes ikonu „Salus Populi 
Romani" (Romiešu tautas Glābēja), kas kopš 
2003. gada ceļo kopā ar krustu, apmēram 65 
mūsu draudzes locekļi un daži ciemiņi, gan 
jaunieši, gan vidējā un vecākā paaudze, nesa no 
veikala “Maxima” laukuma uz mūsu baznīcu. 
Tas bija ļoti skaists un vēsturisks notikums mūsu 
draudzes un visas pilsētas dzīvē, jo šis ir Pasaules 
Jauniešu dienu krusts un Dievmātes ikona. Nest tos 
bija liels gods ikvienam, kas tos centās panest kaut 
mazu ceļa posmu. Ar lūgšanām, jauniešu dziesmām 
mēs devāmies šajā krusta gājienā, kurā piedalījās 
arī Ogres prāvests Konstantīns Bojārs un 
Lielvārdes luterāņu mācītājs Ingus Dāboliņš ar 
dažiem luterāņu draudzes locekļiem. Tāpēc tas bija 
arī ekumenisks krusta gājiens, kas, baznīcas 
zvaniem skanot, tika svinīgi ienests mūsu dievnamā 
un novietots vertikāli lielā altāra priekšā. Jaunieši 
dziedāja, deva skaistas liecības par Jauniešu dienu 
pieredzi. Pagodinājuši svēto krustu un Dievmātes 
ikonu, ticīgie sirsnīgi atvadījās no šiem mūsu 
“ciemiņiem”. Pēc tam sekoja ļoti skaista Laulību 
Mise, kuras laikā noslēdza laulība Andris 
Katkovskis un Astrīda Stepiņa. Pēc tam ārā viesi 
palaida gaisā daudzus sarkanos balonus. Prieks, ka 
arī pie mums notiek Laulības un Kristības. Mīlēsim 
savu draudzi un aktīvi darbosimies tajā! 

Mūsu        draudze 
Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 
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Augusta mēnesī svinamie  draudzes svētki 

6. augusts — Kunga Jēzus pārveidošanās  
Šis ir svarīgs fakts Jēzus šīszemes gaitās, ko 
evaņģēlisti ataino ļoti  saskanīgi. Jēzus izraudzītajiem 
mācekļiem — Pēterim, Jānim un Jēkabam — vēlējās 
atklāt godību, kura būs sasniedzama pēc 
augšāmcelšanās. Kungs vēlējās pirms savām ciešanām 
stiprināt viņus garā, tādēļ ļāva mācekļiem skatīt šo 
godību, kas Viņam pienākas kā Dieva Dēlam.  
Lasot Vārdu, saprotam, ka galvenais ir Jēzus, kurš pats 
ne runā, ne arī veic kādu darbību. Par Viņu liecina 

balss no mākoņa: " Šis ir 
Mans mīļais Dēls; Viņu 
klausiet!" un abi Vecās 
Derības spilgtie tēli 
Elijs un Mozus, kuru 
klātbūtne nozīmē, ka 
Jēzus piepilda Vecās 
Derības apsolījumus. 
Tas ir pēdējo laiku 
godības sākums, kurā 
dalība ir apsolīta 

visiem. Aicinu visus  palikt pie apustuļa Pētera 
pārliecības: "Jūs labi darāt, turēdamies pie tiem — pie 
Dieva stiprajiem, pravietiskajiem vārdiem — kā pie 
lāpas, kas spīd tumšā vietā, līdz uzausīs gaisma un rīta 
zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs." (2 Pēt 1, 19) 
 
14.augusts Sv. Meinarda — Latvijas apustuļa svētki 
Svētais Meinards Latvijas 
teritorijā (senajā Livonijā)
ieradās kā misionārs kopā 
ar Brēmenes tirgotājiem, 
uz kuru kuģa bija pieņemts 
par kapelānu. Nonākot 
Baltijā 12. gadsimtā, viņš 
uzsāka evaņģelizāciju - 
brīvprātīgi izvēloties  un 
stingri apņemoties sludināt 
evaņģēliju tur, kur to vēl 
nepazina. 1186. gadā 
Brēmenes arhibīskaps 
Hartvigs II konsekrēja Meinardu par bīskapu.  

Līdz ar Sv. Meinarda baznīcas uzcelšanu aizsākās 
Latvijas un pat Eiropas nozīmes vēstures notikumi, 
kuru liecinieki mūsdienās ir vecākās sakrālās mūra 
celtnes drupas uz Sv. Meinarda salas Daugavā.  
Sv.Meinarda baznīca Ikšķilē bija pirmā mūra celtne 
Baltijā, Livonijas bīskapa baznīca, un tieši šeit 
meklējami pirmsākumi Līvzemes un Livonijas valsts 
vēsturei. Līdz ar baznīcas celšanu iezīmējams 
kristietības sākums Latvijā - sala ir pirmā kristietības 
svētvieta Latvijā.  

Sv. Meinarda svētki Ikšķilē uz Sv. Meinarda salas 
tiks svinēti 2014.gada 17.augustā pl.13:00 un 15:00. 

 
15. augusts — Vissvētākās Jaunavas Marijas 
uzņemšana Debesīs 
Šī svētku diena iezīmē 
mūsu nākamās dzīves 
perspektīvas, kuras tik 
pārliecinoši parāda 
Marijas Debesīs 
uzņemšanas notikums 
jeb, Bībeles vārdiem 
runājot, saulē tērptās 
Sievietes attēls (Atkl 
12:1). Marija ir pirmā no 
Dieva tautas, kas ar miesu 
un dvēseli tika uzņemta 
Dieva godībā, pateicoties Jēzus augšāmcelšanās un 
Debesīs kāpšanas noslēpumam. Dieva žēlastība Mariju 
caurstrāvoja kā spoža saule. 
Katra kristieša mērķis ir Debesīs uzņemšana. Visi esam 
radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un mūs ir atpestījis 
krustā sistais Jēzus. Jāatzīmē, ka ikviens kristītais jau 
bauda Debesis savā sirdī, jo līdz ar Kristību mūsos 
mājo Svētā Trīsvienība. Lielākā problēma, ka daudzi 
neapzinās vai pat noliedz Dieva klātbūtni sevī. Būtībā, 
kamēr nav izveidota cieša vienotība ar Dievu, mūsu 
dvēsele būs izsalkusi, izslāpusi, un tas parādīsies 
iekšējā nemierā.  
Marija visuzskatamāk parāda, ka viņa vienmēr bija 
Kunga kalpone — Nācaretē, Betlēmē, Jēzus krusta 
pakājē... Ar savu kalpošanu viņa ir kļuvusi mūsu Māte, 
pie kuras steidzamies Aglonā un daudzviet citur. 
Būdama Māte, viņa spēj vadīt mūs cauri visām 
grūtībām un šķēršļiem.  
Kristus un mūsu visu Māte, aizlūdz par ikvienu no 
mums! Apņemsimies iet Marijas ceļu, Dieva uzticīgās 
kalpones ceļu, kas ir miera, laimes un prieka pilns ceļš! 
Lai izdodas!             

Svētīgus svētkus vēlot, Ilze Sniedziņa 
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Rožukroņa karalienei 
 
Rožu ziedus bez ērkšķiem es plūcu 
Baltos, vien baltās krāsas, 
Rožukronī tos Dievmātei viju, 
Lieku vienu aiz otra kā māsas. 
 
Tik baltās, vien baltās plūcu 
Lai koši baltas tās zied, 
Un sirsnīgi Dievmāti lūdzu, 
Lai uzklausa mani mazliet... 
 
Tu, Sāpju Dievmāte svētā, 
Debesīs, eņģeļu draudzē, 
Tev mūsu sirdīs vieta, 
Lūdzam: aizstāvi mūs un saudzē!  

Valērija Kalve 
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Māras Zemes Karalienei Aglonā  
Rožukronis 

 
Ar dzeloņiem un ērkšķiem klāti 
Brīnišķīgie rožu kāti. 
Rožu ziedi ir tik skaisti, 
Skaiti Rožukroni, skaiti! 
 
Kristum ērkšķu kronis dzēla, 
Viņš no grēkiem ļaudis cēla. 
Dzeloņi bij’ asins sārti 
Skaiti Rožukroni, skaiti! 
 
Ļaudis saprata par vēlu, 
Nāvē sūtot Dieva Dēlu. 
Kristus ciešanas un vaidi - 
Skaiti Rožukroni, skaiti! 
 
Tēva rokās savu Garu, 
Mirstot nolieca viņš Galvu 
Dieva Māti sāpēs balsti, 
Skaiti Rožukroni, skaiti! 
 
Dieva Māti sauc par Māti 
Skaiti Rožukroni, skaiti! 
Rožu ziedus viņai kaisi, 
Ziedi rozēm ir tik skaisti 
Skaiti Rožukroni, skaiti!                        Valērija Kalve 
 

Lūgšana 

 Marija, Baznīcas Māte visu aicināta paraugs, 
palīdzi mums teikt „jā” Kungam, kas mūs aicina 
līdzdarboties dievišķajā atpestīšanas plānā. Amen. 

 Sv. Jānis Pāvils II 

 

Rīta Zvaigzne 
Augstu, augstu debess mājās  
Zvaigznes zvaigžņu sagšu auž 
Mirdzošās ar spožām mainās, 
Katra savā vietās stājas. 
 
Zvaigznes savu darbu zina 
Katrai savs ir jāapzina, 
Citai mirdzēt, kurai spīdēt 
Dievmāmiņas zvaigžņu kronī,  
zina, kuras vajag mainīt. 
 
Zvaigžņu segas mirdz un laistās, 
Tumsu nespēj zvaigznes dzēst, 
Visspožāk kvēlo Rīta zvaigzne 
Viņai Dievmāmiņas sirds! 
 
Un, kad dienas Gaisma dziest, 
Jaunas, spožas zvaigznes dzimst. 
Dieva Gaisma mirdzēs acīs, 
Kas Dievu mīlot, Dievam ticēs.            Valērija Kalve 

Kapusvētki Latvijā 
Laikā no jūnija līdz septembrim nedēļu nogalēs 

Latvijas katoļu un luterāņu draudzēs tiek izsludināti 
Kapusvētki. Tā ir skaista baznīcas tradīcija, kas ir 
atrodama tikai Latvijā. Katoļu Baznīcā to sevišķi 
nostiprināja metropolīts Antonijs Springovičs. 
Pēdējos gados nereti notiek ekumeniskie kapusvētki, 
kuros lūdzas kopā katoļu un luterāņu garīdznieki ar 
tautu. Tas ir iespējams, pateicoties ekumēnismam. 
Gatavojoties kapusvētkiem, kapi tiek īpaši saposti - 
pie kopiņām noliktas vāzes ar ziediem, sveces, 
uzbērta svaiga smilts, pārstādītas puķes, apgriezti 
košumkrūmi. Noliktajā dienā kapsētā no dažādām 
Latvijas vietām vai no ārzemēm pulcējas mirušo radi, 
draugi un kaimiņi. Kapos satiekas ar sen neredzētiem 
radiem, draugiem un skolasbiedriem. Garīdznieks 
vada kapos aizlūgumu par mirušajiem: lielākajos 
kapos dažviet tiek celebrēta sv. Mise par mirušajiem, 
dziedātas Vesperes par mirušajiem un notiek 
Procecijas gājiens par mirušajiem pa kapsētu. Dažviet 
tūlīt pēc garīdznieka runas katra ģimene izklāj savu 
deķi, saklāj galdu, sasēžas, un sākas pikniks, kurā 
piemin mirušos radus un draugus.  
Vaicāju mūsu draudzes pārstāvjiem: “Kas Jums ir 
kapusvētki?” 
Genoveva: Man tā ir ne tikai ziedu nolikšana, jo 
svarīgākā ir lūgšana. Uzskatu, ka šī diena ir tikšanās 
ar mirušajiem, man tie ir lieli svētki. 
Tekla: Tā ir diena, kad atceramos mirušos, sapošu 
kapus. 
Antoņina: Atcere par tuviniekiem - lūgšana par 
mirušo dvēselītēm. 
Jānis: Protams, braucu sakopt kapus un lūdzos par 
mirušiem radiem, draugiem, kas ir pats galvenais 
šajos svētkos. Par mirušiem jālūdzas katru dienu un 
to es arī daru! 

Apkopoja: Ilze Sniedze 

Māras zemes godā 
 
Debess, zeme roku rokā 
Māras Zemi godā. 
Māras Zemes Karalienes  
Debess Zvaigzne spožā. 
 
Māras Zemes bērni 
steidzās, 
Svētceļojums beidzās. 
Dieva nama durvis vaļā: 
Ceļa mērķis galā. 
 
Altārgleznā zeme, debess 
Nešķirami kopā. 
Dievmāmiņai bērniņš 
klēpī, 
Abi roku rokās. 

 
 
Māras Zemes Karaliene 
Visusvētās godā. 
Dieva Mātes - Dieva Dēla 
Divas sirdis kopā. 
 
Debess, zeme roku rokā, 
Māras Zemi godā. 
Māras Zemes debesīs 
Mirdz rīta Zvaigzne 
spožā. 
 

Valērija Kalve 
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Pateicības: 
“Māris&Co” direktoram 

Mārim Mālmeisteram  
un  

“Jūrmalas nams” direktoram 
Anatolijam Muižniekam 

par palīdzību būvmateriālu 
sponsorēšanā. 

Aleksandram Kozlovskim  
par regulāru palīdzību draudzes vajadzībās! 

„Mūsu draudze” redakcija: 
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims  

(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv) 
Atbildīgais redaktors: Ilze Sniedziņa 

(e-pasts: ilze.sniega@inbox.lv) 

Dievkalpojumu kārtība  
Lielvārdes Romas katoļu 

draudzē  
Svētdienās: 

10:00 – Vissvētākā Sakramenta 
uzstādīšana un adorācija; 

11:00 – Sv. Mise. 

Darbdienās: 
Pirmdienās: sv.Mise pl. 8:00. 

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās: 
sv. Mise pl. 19:00. 

Sestdienās:  
svētdienas vigīlijas sv. Mise pl. 19:00. 
7.08. — Mēneša pirmā ceturtdiena:  

pl. 18:00 — Svētā Stunda. 

pl. 19:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes 
dzīvajiem locekļiem.  

 

Kapusvētku kārtība  
Lielvārdes Romas katoļu draudzē: 

3. augustā — Kapusvētki Lielvārdes katoļu kapos: 
11:00 — sv. Mise baznīcā. 

13:00 — Vesperes un Procesija par 
mirušajiem kapsētā. Noslēgumā tiks dota svētība 
bērniem un jauniešiem. Pēc dievkalpojuma būs 
jaunuzlikto pieminekļu un kapu krustu 
pasvētīšana.  

Sakarā ar ļoti mazo katoļticīgo dalībnieku 
skaitu aizlūgums par mirušajiem Lāčplēša kapos 
šajā dienā nenotiks. Lūgsimies par visiem 
ticīgajiem mirušajiem kopīgajā aizlūgumā 
Lielvārdes katoļticīgo kapos. 
  

10. augustā — Kapusvētki Krapes kapos: 
15:00 — sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem. 

 

24. augustā — Kapusvētki Jumpravas kapos: 
15:00 — sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.  

 

6. augustā — Kunga Pārveidošanās svētkos: 
19:00 — sv. Mise. 

 

8. augustā — Laulību Mise pl. 12:00. 
 

13. augustā: sv. Mise pl. 8:00. Vakara Mise nebūs! 
 

14. un 15. augustā Dievmātes Debesīs uzņemšanas 
svētkos dievkalpojumi Lielvārdes baznīcā 

nenotiks. Piedalieties sv. Misē Ogres baznīcā. 
 

17. augustā: Īkšķilē uz sv. Meinarda salas būs 
arhibīskapa vadītā Mise un Iestiprināšana 15:00. 

 

31. augustā:  
14:30 — Sv. Mise Ķeipenē; 

16:00 — sv. Mise Madlienas pansionātā. 

Tiek organizēts brauciens 
uz Aglonas baziliku 
(14.un 15. augustā)  

uz Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Debesīs 

uzņemšanas svētkiem 
 

Interesentus līdz 5.                  
augustam laipni lūdzam 
pieteikties pie Grāmatu 

galda.  

Dalības maksa ~10 EUR. 

SOS!!! 

Ir sākušies remontdarbi draudzes mājā un 
dievnamā, bet nav daudz čaklu palīgu, kuri 
gribētu palīdzēt tos veikt. Tādēļ aicinām palīgā 
visus draudzes locekļus atnākt pastrādāt kaut 
vienu stundu un izpildīt arī savu pienākumu pret 
draudzi un 5. Baznīcas bausli. Sazinieties par 
laikiem ar pr. Andri vai Geņu (28218112) un Ņinu 
(26158141) no draudzes. 

Jūsu draudzes gans — būvuzraugs  

Dievs, svētī tos ceļus, lielceļus, krustceļus 
Un ļaudis, kas ceļus šos iet. 
No visām Latvijas debess pusēm 
Pie Aglonas Dievmātes mērķis ved viens. 
 
Debesu Valdniece-Baznīcas Māte, 
Aglonas Svētvietas Brīnums Svēts, 
Garīgā spēka pacilāti 
Svētceļnieki pie Tevis steidz iet. 

Valērija Kalve 


