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Kristus ir piedzimis! - Patiesi ir piedzimis un parādījies 
tautām! 

Mani vismīļie! Ar šiem Kristus Dzimšanas laika 
sveiciena vārdiem mēs sveiksim viens otru Kunga 
Parādīšanās jeb Epifānijas svētkos, kurus tautā pazīstam 
vairāk kā Triju Ķēniņu vai Zvaigznes dienu. Tajos mēs 
svinam Kunga Jēzus mesiāniskās sūtības noslēpumu, kurā 
viņš tiek atklāts caur Austrumu Gudrajiem kā Dievs, 
Cilvēks un Karalis. To simbolizē Gudro, kurus bieži 
vienādo ar ķēniņiem, pasniegtās dāvanas Jēzum: vīraks, ko 
kūpina Dievam, mirres, ar ko iebalzamē cilvēka līķi, zelts, 
ko krāj karalis. No pašiem pirmajiem kristietības 
gadsimtiem Baznīca Austrumos svinēja Kunga Epifāniju 6. 
janvārī, apcerot Kristus Kristīšanas Jordānā noslēpumu, 
kurā Jānis Kristītājs atklāj Jēzu kā Kristu — Dieva svaidīto, 
kurš ir Dieva Jērs, sūtīts pasaulē deldēt cilvēces grēku, ko 
Ādams un Ieva pielaida Paradīzes dārzā. Jēzus kristības 
brīdī saņēma savu mesiānisko sūtību, nolaižoties pār viņu 
Svētajam Garam kā balodim. Tajā brīdī Jēzus kļuva par 
Kristu, atklādams tautām Dieva Tēva pirms visiem mūžiem 
dzemdinātā Dēla dievišķo dabu: “Tu esi mans mīļais Dēls: 
tu esi man patīkams” (Mk 1, 11). Varētu teikt, ka Jēzus tajā 
brīdī pārņēma Jāņa Kristītāja sludināšanas stafeti, sākdams 
sludināt debesu valstības Evaņģēliju, kā to bija 
priekšsludinājis pats Jānis: “Pēc manis nāk tas, kurš ir 
spēcīgāks par mani.. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet viņš jūs 
kristīs ar Svēto Garu” (Mk 1,8). Baznīca Rietumos atsevišķi 
izceļ Kunga Kristīšanas svētkus svētdienā pēc Epifānijas, 
kas mūsdienās daudzās valstīs tiek svinēta kā pārceltie 
Kunga Parādīšanās svētki no 6.01. uz tuvāko svētdienu, 
tādējādi apvienojot abus evaņģēliskos momentus gan 
Rietumos, gan Austrumos. Bet reāli Rietumu Baznīca dod 
priekšroku evaņģēlija aprakstam par Triju Austrumu gudro 
vizīti pie Bērna Jēzus Betlēmē, kad viņš jau varēja būt līdz 
diviem gadiem vecs, un jādomā, ka neatradās vairs tajā pašā 
lopu stallī, kur piedzima, bet mita kādā mājvietā, piemēram, 
vienā no ganiņu mājām... Tradicionāli mēs redzam 6.01. 
Triju Ķēniņu figūras betlēmītē, kas arī izceļ svarīgu 
momentu mūsu atpestīšanas vēsturē, jo tajā Gudrie no 
Austrumiem atklāja pagānam ķēniņam Herodam un visai 
Jeruzalemei jaundzimušo jūdu karali, kuru atnāca pielūgt. 

Baznīca 6.01. svētī krītu, vīraku, ūdeni un dārglietas. Ar 
svētīto krītu ticīgie apzīmē savu mājokļu durvis iekšpusē un 
ārpusē, uzrakstot Austrumu Gudro vārdu “Caspar, 
Melchior, Baltazar” pirmos burtus ar krustiņiem pa vidu un 
tekošo gadu: +C+M+B+2015. Šis uzraksts ir arī senās 
mājokļu svētības frāzes saīsinājums: “Christus mansionem 
benedicat!” - “Kristus lai svētī mājokli!”. Ar to ticīgie 
nebaidās apliecināt saviem kaimiņiem un garāmgājējiem, ka 
viņi ir kristieši, kuri dzīvo šajā mājoklī. Ir patīkami, ejot 
apmeklēt slimniekus ar sakramentiem, redzēt šos uzrakstus 
uz ticīgo mājokļu ārdurvīm, pēc kā var uzreiz atpazīt, ka 

šeit dzīvo katoļticīgie, tātad — savējie draudzes locekļi. Tā 
arī ir sava veida mūsu ticības manifestācija cilvēku priekšā. 
Nebaidīsimies to darīt, jo Jēzus teica, ka tos, kuri viņu atzīs 
cilvēku priekšā, viņš atzīs sava Tēva priekšā.  

Mani dārgie! Esam jau iesoļojuši Jaunajā 2015. gadā. 
Mēs neviens nezinām un nevaram paredzēt, ko šis gads 
mums atnesīs — laimi vai nelaimi, vairāk priekus jeb bēdas, 
bagātību vai nabadzību, mieru vai karus pasaulē. Tāpēc ir 
būtiski svarīgi vienmēr lūgt Jaundzimušā Ķēniņa svētību un 
palīdzību Jaunajā dzīves gadā, kura pirmā diena ir atvēlēta 
Jaunavai Marijai kā Dieva Mātei, kuras svētkus svinam 
1.01. kā obligātos Baznīcas svētkus. Tā ir Pasaules Miera 
diena, kad sevišķi lūdzam no Miera Prinča šo ļoti svarīgo 
žēlastību — mieru visiem labas gribas cilvēkiem. Arī mēs 
31.12. vakarā pateicāmies Dievam par nodzīvoto 2014. 
gadu ar Pateicības dievkalpojumu un himnu “Te Deum 
laudamus” (Tevi, Dievs, mēs slavējam) un pusnaktī kopā ar 
dažiem draudzes locekļiem iezvanījām Jauno gadu ar torņa 
zvanu, pateicoties par šo dāvanu Bērniņam Jēzum, kuram 
pie betlēmītes upurējām Rožukroņa lūgšanas kā ganiņi 
Svētajā naktī. Tas mums atgādināja brīnišķīgo “Ganiņu 
rožukroni” no skaistās vigīlijas nakts 25.12., ko pie 
uzstādītā Vissvētākā Sakramenta mēs lūdzāmies eglīšu 
apgaismojumā. Bija patiess prieks redzēt daudzus bērnus 
procesijā uz betlēmīti 24.12. Vigīlijas mises sākumā 
pārpildītajā mūsu dievnamā, ko pirms tam piepildīja bērnu 
un jauniešu jaukā koncertiņa skaņas. Bet prātā vairākiem 
paliks romantiskā Pusnakts jeb Ganiņu mise, kurā likās, ka 
uz koriem dzied paši eņģeļi visskaistākās Kristus 
Dzimšanas dziesmas. Rīta Laudes noslēdza nakts vigīliju, 
lai pēc pāris stundām mēs pulcētos jau uz Dienas sv. Misi 
25.12. Tā tika nosvinēti skaistie Dieva Dēla Dzimšanas 
svētki, kurus 2. dienā devāmies svinēt uz mazajām 
draudzītēm Jumpravā, Ķeipenē un Madlienas pansionātā, 
sagādājot sevišķi lielu prieku slimajiem draugiem.  

Nemanot 11.01. ar Kristus Kristīšanas svētkiem 
noslēgsies visīsākais gadalaiks Baznīcas liturģiskajā 
kalendārā: Kristus Dzimšanas laiks, lai tālāk mūs 
pakāpeniski arvien dziļāk ievestu atpestīšanas noslēpumā, 
kas kulminēs Kunga Pashā Lieldienās. Kādu programmu 
šim jaunajam gadam mēs varētu izvēlēties mūsu draudzē??  

2014. gads tik tiešām bija diezgan smags pārbaudījumu 
gads Lielvārdes draudzes locekļiem, kuri intensīvi tika 
mudināti piedalīties iesāktajos remontdarbos. Ar jūsu 
palīdzību un ziedojumiem esam pārtaisījuši baznīcas apkuri 
un pārsiltinājuši dievnama griestus. Taču priekšā vēl draud 
lielie pamatu stiprināšanas darbi, ja gribam saglābt mūsu 
baznīcu no sabrukšanas stāvokļa, kādā tā atrodas pašreiz. 
Viss būs atkarīgs no jūsu labās gribas un sponsoriem, ja 
tādus atradīsim, vai mēs vēl ko spēsim šogad paveikt. Tāpēc 
lūgsimies un strādāsim vienotā tuvākmīlestības garā! Lai 
Kungs mūs vieno, svētī un palīdz! Laimīgu Jauno gadu!A.S. 

Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Mūsu        draudze 
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Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 
 

Mans mīļais garīgtēv’ Andrīt, mana mīļā 
Lielvārdes draudze un Jūs visi, kuri esat kā liela 
vienota ģimene! Es Jūs visus, visus kopīgi sveicinu 
un lūdzu, pieņemiet manu vissirsnīgāko pateicību 
par to, ka Jūs bijāt mani dārgie garīgie ciemiņi 28. 
novembra vakarā. Es sajutu to kopības sajūtu un biju 
ļoti pateicīga Dievam, savam garīgtēvam Andrim un 
visiem Lielvārdes draudzes locekļiem, gan tiem, kas 
tovakar bija baznīciņā, gan tiem, kuri tur nebija. 
Paldies Jums, mani mīļie! Paldies par to lielo un ļoti 
svētīgo Dieva dāvanu — lūgšanām.  Es pat sapņos 
tādu dāvanu nebiju spējusi iedomāties, bet tā ar 
Dieva Apredzību pati ienāca manās mājās, un mani 
ar svētību aplaimoja mīļais g.t. Andrītis.  

Esmu sasniegusi savas dzīves visaugstāko barjeru, 
pārējais viss, viss Dieva rokās. Atskatoties uz savas 
dzīves noieto garo ceļu, ir ko pārdomāt, ir ko sev 
pārmest par kļūdām, kuru ir bijis tik ļoti, ļoti daudz. 
Visus savas dzīves pēdējos gadus esmu savam 
garīgtēvam bijusi ēna, jā, jā, ēna – sekodama līdzi no 
Majoriem līdz Ogres Bojāriem un tālāk pat līdz sib-
Īrijai un tagad atpakaļ dzimtenē. Es Jums daudz, 
daudz traucēju Jūsu garīgajā darbā, bet Jūs mani 
pacietāt, nepasūtījāt mani pāris mājas tālāk no sevis, 
bet vēl vairāk, Jūs mani kā tādu mazu meiteni 
paņēmāt pie rociņas un ievedāt savā Lielvārdes 
draudzē. Nu tagad es tur jau jūtos kā savējā, jo jau 
man mīļās Lielvārdes meitenes paziņoja tik ļoti 
svētīgu vēsti apmeklēt mani 28. novembra vakarā ar 
kopības Svēto Dāvanu Svētajā Misē par mani. 

Lielvārdē paliks mans uzrakstītais vārds, un man 
par to milzīga pateicība dārgajam garīgtēvam 
Andrītim. Jūs, mans dārgais Andrīt, esat mana 
lielākā Dieva dāvana. Lūdzu, piedodiet visas manas 
kaprīzes, asariņas, visu to, ko Jums pāri nodarījusi, 
bet ticiet, ka tas viss ne jau no sliktām domām. Jūs 
zināt, ka esat man ļoti, ļoti, ļoti (!) dārgs.  

Aizsūtu Jums grāmatu ar savu mazo rakstiņu “Ar 
Dieva vārdu”, tā man par piedalīšanos konkursā no 
“Rēzeknes vēstis” redakcijas. Un vēl Jums ir 
jāpieņem Sv. Jāņa Pāvila karodziņš, kurš manas 
mājas kapelā man par svētību bija no 1993. gada, 
kad viņš apmeklēja Latviju. Lai tas ir Jūsu draudzē 
par piemiņu no tiem laikiem, kad Viņš priecēja mani 
ar savu klātbūtni. Paldies, jums par visu! 

Jūsu garīgā 
meita 
Valērija 
Kalve 

(bildē kopā 
ar pr. Andri 
Solimu) 

Remontdarbi -  
Baznīcas griestu un kupola siltināšana 

Kā pa jokam, bet pavisam nopietni atsaucos uz 
prāvesta Andra aicinājumu vasarā atnākt kādam 
palīdzēt izvākt mēbeles no virtuves, jo sāksies 
remonts. 

Man ar vīru bija brīva diena un nospriedām, ka 
nekādas dižas mēbeles tur nav, to mēs spēsim izdarīt. 
Nopirkām cūkādiņas, ko zem mēbeļu kājām palikt, 
līdzi paņēmām “kazas kāju” un nu stāvam prāvesta 
priekšā. Tā sākās mani remontdarbi baznīcā. Talkas 
bija sestdienās, tad sanāca diezgan daudz talcinieku. 
Arī darba bija daudz. Novācām visu veco Isovervati 
ruļļos, tad birstošās putas, kuras nesildīja vairs. Nācās 
lietot respiratorus. Sīko dēļu atlaušana slīpajā daļā, 
atkal putas, naglas un citi sīkumi. Pēc putu 
izgrābšanas sekoja sīko putekļu sūkšana vairākas 
reizes ar putekļusūcējiem visā bēniņu teritorijā. Tie 
bija sagatavošanas darbi griestu siltināšanai. 

Tā strādājām, neaizmirstot svinēt svētkus. Uz 
Aglonu devās autobuss 14.-15.08., kas bija ceturtdien 
- piektdien, tad 8. septembrī, mūsu Baznīcas Krusta 
paaugstināšanas svētki 12., 13., 14 piektdien un 
sestdien. Tad gatavošanās ražas svētkiem – baznīcas 
dekorēšana. Tas viss attālināja remontdarbu 
noslēguma dienu. Pēc sagatavošanās darbiem sākās 
jauns darba posms, kas nemaz nav vienkāršs un ātri 
padarāms. Īsos vārdos tas ir tā – ieklājām dārgo 
tvaika izolācijas plēvi, uzklājām vispirms veco iztīrīto 
Isovervati slīpajā daļā, bet taisnajā daļā salikām 
mazos vates atgriezumus, gabaliņus 20-25 cm 
biezumā kā lego klucīšus. 

Šķiet, ka siltināšanas darbi ir beigušies, esam 
visi apmierināti par padarīto darbu. 

Es personīgi saku paldies prāvestam Andrim, ka 
viņš mani iesaistīja šajos remontdarbos. Nesmādēja 
manu neveiklo gaitu un gadus. Ikvienam no mums 
bija dota iespēja strādāt kopā ar prāvestu un iepazīt 
viņu kā cilvēku. Jautājām interesējošos jautājumus, 
uz kuriem tūlīt saņēmām izsmeļošu atbildi. Viņš 
nenogurstoši mums skaidroja, kas un kāpēc tas tā 
jādara. Laboja mūsu kļūdas bez nosodījuma, kaut 
dažreiz arī sarāja, kad nepaklausījām... 

Es pateicos, Jēzu, ka devi mums siltu laiku bez 
nokrišņiem, sargāji mūs no vīrusiem, slimībām, 
klupieniem. Visai draudzei vēlu priecīgus Kristus 
Dzimšanas svētkus un laimīgu Jauno gadu! 

Ludmila Apsīte 
(78,4 g.v.) 

 
(remontdarbos uz 

baznīcas 
bēniņiem) 
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Kristus ir piedzimis!!  
Kristus piedzimšanas svētku noskaņās, ņemot vērā, ka esmu 

luterāne, vēlos ar Jums padalīties ar arhibīskapa Jāņa Vanaga 
vēstījumu 2014. gada Ziemsvētkos. Tas mani uzrunāja un 
domāju noderēs arī ikvienam, kurš lasīs šo avīzīti! 

Vēlu Jums visiem svētīgu 2015. gadu!             Ilze Sniedziņa 
 
“Kristus mīļotie, priecīgus Ziemsvētkus! Prieka pilnību 

Kristus dzimšanas svētvakarā! Ziemsvētku laikā viens no 
visbiežāk teiktajiem vārdiem ir – prieks! 

Visu caurstrāvo priecīgas nojausmas un brīnuma gaidas. 
Man gribētos teikt, ka priecīgās Ziemsvētku izjūtas ir nevis 
izņēmums, bet normalitātes pieredze. Mēs sajūtamies tā, kā 
ir normāli justies Dieva bērniem. „Redziet, cik lielu 
mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva 
bērni un tādi arī esam“, raksta Jānis, māceklis, ko Jēzus 
mīlēja. (1.Jņ 3:1) 

Sastrīdēties gadās arī vistuvākajiem cilvēkiem. Aiziet 
katram savā istabā un aizvērt aiz sevis durvis. Taču, kad 
emociju bangas norimst, mēs jūtamies nenormāli. Tuvība ir 
izjaukta. Mīlestība pagrūsta malā. Priekšplānā ir strīds, kas 
liek justies šausmīgi. Cik dārgs tad ir mirklis, kad tas, kam 
sajauktās attiecības sāp vairāk, sper pirmo soli un nāk ar 
izlīgumu. Cik dārgs ir mirklis, kad viss atkal ir labi un 
saskaņa atjaunota! It kā tik vien ir kā atgriezts normālais 
stāvoklis, bet cik laba ir sajūta, cik liels par to prieks! 

Tā reiz sastrīdējās cilvēce ar Dievu. Aizcirta aiz sevis 
durvis. Arī mēs katrs personīgi kādā brīdī esam Dievu 
apvainojuši un ievainojuši. Taču Kristus ir dzimis. Viņš 
nāca pasauli nevis tiesāt, bet izglābt. Dievam izpostītās 
attiecības ar cilvēkiem sāpēja vairāk un Viņš spēra pirmo 
soli. Viņš nāca ar izlīgumu, lai cilvēki varētu būt ar Viņu kā 
bērni ap savu mīļo Tēvu. 

Kad sajūtam Ziemsvētku prieku, mēs drusciņ 
nogaršojam, kādas būs attiecības ar Dievu viņa valstībā. Lai 
cik neparasti neizklausītos, tas patiesībā ir normālais 
stāvoklis, kam esam dzimuši un kura dēļ arī piedzima Jēzus. 
Kad vēlam priecīgus Ziemsvētkus, mēs citiem vārdiem 
sakām: „Lai tev izdodas izlīgt ar Dievu!“ No lūpām atskan: 
„Priecīgus Ziemsvētkus!“, bet tas nozīmē: „Piedzīvo 
dievbērnību!“ 

„Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav 
atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, 
mēs būsim līdzīgi Viņam, jo mēs redzēsim Viņu tādu, kāds 
Viņš ir“, turpina Jānis.  Kāds liels apsolījums! Kāds 
tūkstoškārt pavairots, nebeidzams Ziemsvētku prieks tas būs 
visā mūžībā! Kristus piedzima, lai mums to dotu. Viņš 
mūsu vietā piepildīja bauslību un mūsu vietā maksāja par 
grēkiem. Viņš deva savu labo vēsti Dieva vārdā un 
sakramentos, kur mums ir grēku piedošana un dzīves 
svēttapšana. Viņš arī cēla pasaulē savu baznīcu – 
padomājiet vien, kas tā par privilēģiju, ka mēs drīkstam tai 
pievienoties! Kas tai pieder, tic un top kristīts, taps svēts! 

Mums ir dots viss, lai ieietu sava Kunga priekā. Nebūsim 
kā nelgas, kam daudz dots, bet nīkst nelietots. Nebūsim 
nejēgas, kas palaiž vējā mūža lielo iespēju. Vēlot jums 
priecīgus Ziemsvētkus, es īstenībā vēlu ticībā turēties pie 
Betlēmē dzimušā Kristus viņa ģimenē, viņa Baznīcā. Ieejiet 
sava Kunga priekā! Viņš taču nāca, lai būtu ar mums ik 
dienas līdz pasaules galam. 

Sirsnībā: + Jānis Vanags (LELB Rīgas Arhibīskaps)”  
 Avots : h�p://www.lelb.lv/ 
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Nokrīt tumsa no acīm.. 

Cilvēki steidzas pie Dieva.. 

Atvērtām sirdīm.. 

Tik ilgi tie tumsā dzīvojuši.. 

Tie daļu savas dzīves zaudējuši.. 

Jo kā var dzīvot važās slēgts.. 

Kad dzīvi nospiež negants grēks.. 

Tas cilvēci padarījis drūmu.. 

Un mudinājis darīt vien sliktu.. 

Bet tomēr tam nu gals pienācis.. 

Jēzus visus no nāves izglābis.. 

Tagad mēs ar sirdīm vaļā.. 

Varam steigties Dieva pļavā.. 

Tajā dzīvības avots nekad neizsīkst... 

Un visur kur veries, Dieva žēlastība mīt.. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Maza ir mūsu pasaule, 

Kad tajā nav Dievs. 

Eksistē vien nauda, manta un bauda — 

Tik vien kā visu valdīt. 

Tikmēr sirds ir palikusi tukša: 

Dievam tanī nav vietas.. 

Kamēr to aizņem pasaulīgas lietas.. 

Kam jānotiek, 

Lai sirdis Dievam atvērtos? 

Vai kā Saulam, 

Kurš palika akls? 

Jo Dievs viņu izmainīt vēlējās... 

Mosties dvēsele, 

Ej tuvāk Dievam, 

Palaižot Viņu pirmajā vietā! 

Dievs nevienu grūtībās nav atstājis: 

Tiecies pēc Viņa!  

Ieva Piģevica  

http://www.draugiem.lv/kristigadzeja 
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Apsveicam draudzes aktīvistus: 
Eleonoru Graubi dzīves 80 gadu jubilejā (11.01.)! 

Paldies par Tavu sirsnīgu 
ikdienas kalpojumu mūsu 
draudzē, dziedot Dieva godam 
gan dievkalpojumos, gan bērēs. 
Lai Kungs stiprina Tavu 
veselību un iepriecina Tavu 
sirdi ar gandarījuma prieku 
par aktīvu līdzdalību draudzes  
dzīvē un remontdarbos! 

„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; 

10:30 – Rožukroņa lūgšanas; 
11:00 – Sv. Mise. 

Darbdienās: 
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00  

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās: 
sv. Mise pl. 18:00.  

Sestdienās: svētdienas vigīlijas sv. Mise pl. 18:00. 

6. janvārī — Triju Ķēniņu svētkos jeb Zvaigznes 
dienā: 18:00 - sv. Mise. Tiks pasvētīts krīts, vīraks, 
ūdens un dārglietas. 

11. janvārī — Kunga Kristīšanas svētki:  
11:00 - sv. Mise. 
Noslēdzas Kristus Dzimšanas laiks un sākas 
Parastais liturģiskais laiks. 

18.-25.01. – Lūgšanu nedēļa par kristiešu 
vienotību pasaulē.  
Katru dienu pēc sv. Mises tiks dziedātas Suplikācijas 
„Svētais Dievs!” un tiks dota svētība ar Vissvētāko 
Sakramentu. 
 

22.01. – Ekumeniskais dievkalpojums pl. 19:00 
Lielvārdes Romas katoļu dievnamā. Esiet visi mīļi 
gaidīti!!! 

31.01. — pr. Ilmāra Tolstova Priesterības 10 gadu 
pateicības sv. Mise pl. 11:00. Vakara Mises nebūs! 
 

2.02. – Kunga Prezentācijas templī svētki (Sveču 
diena): 18:00 – Sv. Mise ar sveču svētīšanu un 
Gaismas procesiju. 
 

3.02. — sv. Blazija diena: svētība ar sv. Blazija 
svecēm kakla un elpošanas ceļu slimniekiem pl. 
18:00. 
 

5.02. — Sv. Agates diena: tiks pasvētīta sv. Agates 
maize un ūdens pl. 18:00. 
 

Uzmanību! 

Trešdienās pl. 19:30 draudzes mājā notiek 
katehēzes nodarbības pieaugušajiem, gatavojoties 
uz Kristībām, Pirmo sv. Komūniju, Iestiprināšanu, 
Laulībām. Iespējams piedalīties arī brīvklausītājiem! 
Pamudiniet visus, kuri vēl nav sakārtojuši savu garīgo 
dzīvi, piedalīties šajās apmācībās!!! 

Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi 
puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!! 

Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra 
kā ministranti mūsu baznīcā!!! 

Jaunais gads 
Zvaigznēm rotāts debess jums, 
Jauno gadu gaidot. 
Gads jaunais zvaigžņu zeltā mirdz, 
Līksmo Bezvainīgā Sirds. 

Dievmāmiņa Svētkus svin 
Jaunā gada dienā. 
Dieva Mīlestības straume 
Līst dvēselē ikvienā. 

Visu Svēto Sadraudzība 
Tur Dievmāmiņu godā: 
Tikai viņai vienīgai 
Dots gods būt Dieva Māmiņai. 

Debess, zemes Karalieni 
Zvaigžņu kronis rotā. 
Dievmāmiņa Svētkus svin 
Debess zvaigžņu rotā. 

Zemes bērnu mīlestību, 
Lūgšanas un pateicības 
Bezvainīgā Dievmāmiņa 
Pieņems savā patvērumā.                  Valērija Kalve 

Pateicības:  
Sirsnīga pateicība visiem mūsu draudzes aktīvistiem 

par ticības pilnu kalpošanu un pašaizliedzīgu darbu 
remontdarbos un svētku sarīkošanā.  

Mīļš paldies visiem bērniem un jauniešiem, kuri 
dziedāja un spēlēja Bērnam Jēzum sniegtajā koncertiņā 
24.12. pirms Vigīlijas Mises 19:30. 

Paldies Andrim Grizānam par sarīkoto draudzes 
salūtu pēc Pusnakts Mises un par muzicēšanu 

koncertiņā. Paldies arī mūsu Salatētim par apciemojumu. 
Esam ļoti pateicīgi un priecīgi par dāmu vokālā 

ansambļa “Pusnakts stundā” sniegto brīnišķīgo 
Ziemassvētku koncertu un dziedājumiem Sv. Ģimenes 
svētkos mūsu baznīcā 28.12. Baibas un Antona 
Klepera vadībā. 

Lai Dievs dāsni atalgo visus koristus, ērģelnieces, 
ministrantus, procesijas dalībniekus, baznīcas kopējus!!! 


