
 

 

Kristus ir piedzimis!- Patiesi ir piedzimis 

un parādījies tautām! 

Vismīļie draugi! Ir aizritējuši Kristus 

Dzimšanas laika nozīmīgākie svētki: Dieva Dēla 

Dzimšana (25.12.), Svētās Ģimenes svētki 

(29.12.), Dieva Mātes svētki (1.01. - Jaungads), 

Kunga Parādīšanās- Epifānijas jeb Triju Ķēniņu 

svētki (6.01.). Palika tikai Kunga Jēzus 

Kristīšanas svētki, kurus svin svētdienā pēc 

Kunga Epifānijas. Ar tiem arī noslēdzas šis 

visīsākais Baznīcas stiprais gadalaiks un sākas 

Parastais liturģiskais laiks, kas ilgs 7,2 nedēļas 

līdz Pelnu Trešdienai (5.03.), ar ko sāksies Lielā 

Gavēņa laiks.  

Esam pārkāpuši Jaunā 2014. gada slieksni, 

novēlēdami Jaungada naktī viens otram daudz 

skaistu vēlējumu un sapņu piepildījumu. Arī 

mūsu siltajā baznīciņā 7 draudzes locekļi 

sagaidīja ar lūgšanām un dziesmām Jauno gadu 

kopā ar Bērniņu Jēzu, pie kura „bētlemītes” 

lūdzāmies Rožukroņa I daļu, upurējot katru 

noslēpumu dažādos nodomos. Vecgada vakarā 

(31.12.) pl.17:00 svinīgajā Misē mēs pateicāmies 

par nodzīvoto 2013.gadu, dziedot pateicības 

himnu „Te Deum laudamus” (Tevi, Dievs, 

mēs slavējam). Skanot uguņošanas 

raķetēm, dievnama zvans iezvanīja Jauno 

gadu, sveicot ar tā skaņām visus tuvākos 

un tālākos draudžu locekļus. Gribu visiem 

Jums un mūsu pilsētas iedzīvotājiem, tās 

vadībai, sabiedriskajām organizācijām un 

visiem labas gribas cilvēkiem sirsnīgi novēlēt, lai 

šis gads mums visiem būtu labāks, veselīgāks, 

auglīgāks, vairāk piepildīts ar labiem darbiem! 

Lai tas nestu veselību visiem slimajiem, 

iepriecinājumu visiem vientuļajiem, veciem un 

pamestajiem, bērniem bāreņiem! Lai mazinātos 

nabadzība un bezdarbs mūsu zemē, lai ģimenēm 

nebūtu jāemigrē uz ārzemēm darba un iztikas 

meklējumos, lai valdība rūpētos par savas tautas 

materiālo un garīgo labklājību! Lai mēs visi 

mierīgi varētu dzīvot un strādāt savā Dzimtenē, 

veicinot saimniecības un ražotnes attīstību! Bet 

pats svarīgākais novēlējums – lai mūsu tauta 

atdzimst ticībā uz Trīsvienīgo Dievu, lai beidz 

slepkavot nedzimušos bērniņus, lai ģimenes ir 

kuplas un saticīgas, stiprinātas ar Laulības 

sakramenta saitēm! Lai mūsu draudzes locekļi 

vairāk iemīlētu savu dievnamu un rūpētos par to, 

aktīvi iekļaujoties draudzes dzīvē un 

remontdarbos! 

Svētki ir aizritējuši gan, bet reālā darbadiena 

turpinās. Šajā jaunajā gadā, ja tāda būs Dieva 

griba un Jūsu labvēlība, mums ir paredzami 

nopietni dievnama remontdarbi, jo ir steidzami 

jāstiprina pamati. Tas prasīs lielus līdzekļus un 

pašaizliedzīgu darbu, bet mums nav izvēles, ja 

gribam saglābt savu dievnamu un novērst nekad 

neparedzamo traģēdiju, kāda bija 21.11.2013. 

„Maximā” Rīgā. Arhibīskaps ir diezgan 

norūpējies par dievnama daudzajām plaisām un ir 

licis veikt apsekošanu, lai novērtētu reālo ēkas 

stāvokli: vai tajā ir droši lūgties. Tāpēc griežos 

pie visiem labas gribas cilvēkiem un pie mūsu 

novada sabiedrisko organizāciju vadītājiem ar 

lūgumu atbalstīt finansiāli šo svarīgo projektu 

dievnama pamatu nostiprināšanā. Arī betona 

kāpnes ir kapitāli jāpārbūvē, jo tās ir 

nolietotas uz 80%. Draudze tiek aicināta 

lūgties un palīdzēt atbalstīt iespēju 

robežās šos svarīgos projektus, meklējot 

finansējumu. 

Lai Dievs dāsni atalgo ikvienu, kas ir 

ziedojis iepriekšējā gadā draudzes 

iesāktajiem remontdarbiem, apkurei un svētku 

sarīkošanai! Mēs lūdzamies ikdienā par Jums 

visiem Euharistijā – neviens nav aizmirsts 

pateicībā Kunga priekšā. Aicinu mūsu draudžu 

jauniešus augšāmcelties un aktīvi sākt darboties: 

gaidu jūsu iniciatīvas un atbalstu!!! Aicinu 

dziedošus draugus, sevišķi puišus, dziedāt mūsu 

korī! Būsim saticīgi un vienoti lūgšanās un darbā! 

Lai Dievs Jūs svētī!!! 

Jūsu draudzes gans: pr. Andris Solims 

. 

Mūsu   draudze 
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Ekskursija uz Latgali 21.septembrī 
 

Ilgi gaidītais brīdis klāt! Varam doties 

braucienā uz Latgali, lai iepazītu tās skaisto dabu 

un baznīcas. Tā kā bijām rūpīgi sagatavojušies, tad 

ik pa brīdim iepazīstinājām savus ceļabiedrus ar 

ceļā sastaptiem objektiem - kultūrvēsturiskiem 

pieminekļiem. Šī brauciena laikā īpaši daudz tika 

stāstīts par bīskapu Boļeslavu Sloskānu kurš 

dzimis Stirnienes pagastā un kristīts vietējā 

baznīcā. Un ir jau arī klāt Stirnienes Sv.Laurencija 

katoļu baznīca. Palūdzāmies, apbrīnojām skaistās 

svētbildes, altāri. Ar bijību apskatām kristāmo 

trauku, kurā iespējams, kristīts nākošais bīskaps. 

Atzīmējot viņa 120.jubileju tika atklāta piemiņas 

plāksne. Ceļā uz nākošo apskates vietu turpinām 

sarunu par bīskapa dzīves ceļu. Viņa dziļā 

dievbijība, sirsnība, pazemība, pacietība un 

gatavība paciest ciešanas pārsteidz daudzus, pat to 

kuri apcietinājuma laikā viņu izsmēja un 

spīdzināja. 1933.gada 10.oktobrī bīskapa Sloskāna 

mirstīgās atliekas tiek pārvestas uz Latviju un 

apglabātas Aglonas Bazilikas kriptā. Varakļānos 

apskatam Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas 

baznīcu, paliekam bīdi klusumā, atstājam savu 

ziedojumu un dodamies uz Viļāniem. Balta, cēla 

un majestātiska mums durvis atver Sv.Ercenģeļa 

Miķeļa baznīca. Tur mūs sagaida klostera māsa. 

Dzirdētais un redzētais ilgi paliks atmiņā. Tālajā 

1752.gadā bernardiešu mūki ar muižnieka Rika 

atbalstu Viļānos uzceļ mūra klosteri un baznīcu. 

Mūsdienās baznīca ir kļuvusi par ievērojamu 

svētceļojuma vietu. Atjaunots dievnams, Sveču 

kapela, Sv.Terēzes no Bērna Jēzus kapela un rožu 

dārzs. Kapela veltīta dvēselēm šķīstītavā, pagrabi 

ar kapelu nedzimušiem bērniem. Mūs pārsteidza 

jaunizveidotais Krusta ceļš ar 14 stacijām, Krusta 

kapela Fatimas Dievmātes godam veltīto grotu, 

Rožukroņa dārzu.... 

Var tikai apbrīnot šo skaistumu redzot ar kādu 

mīlestību viss ticis veidots.  

Satiekamies ar nākošo ceļa posma gidi un ar 

interesi klausāmies viņas stāstījumu par Saksta 

gala puses lepnumu Franci Trasūnu - ievērojamu 

latgaliešu un latviešu kultūras un garīgo 

darbinieku, valsts vīru un literātu, latgaliešu 

valodas kopēju. Taisnīgs, patiess, stingra rakstura 

cilvēks, nelokāms savā pārliecībā. Daudz paveicis 

baznīcas labā, tās intereses stādījis pirmajā vietā.  

Klāt Rēzekne, ekskursija pa pilsētu, pusdienas. 

Apskatam Rēzeknes lepnumu GORU, jauniešu 

interešu centru Zeimuļis. Pēc nelielas pastaigas pa 

pilskalnu mieru rodam Jēzus 

Sirds katedrālē (skat.attēlā). 

Katedrāles statusus Dievnamam 

piešķīra 1995.gadā Romas 

pāvests Jānis Pāvils II, te mēs 

uzkavējamies ilgāku laiku to 

veltot lūgšanām un klusām 

pārdomām. Kantinieku kapos 

apmeklējām rakstnieka Jāņa Klīdzēja kapu. 

Pateicoties sabiedrības atbalstam viņam tika 

uzstādīts aizkustinošs piemineklis. Uz tā atveidots 

Boņuks ar savu uzticamo suņu Žiku raugoties 

debesīs. Noliekam līdz vestos ziedus, 

atsveicināmies un dodamies uz Makašāniem. 

Makašāni - koktēlnieka Antona Rancāna dzimtā 

puse. Viņa dzimtas mājās ir izveidota 

Amatniecības vidusskola, kuru vada viņa meita, 

gleznotāja Gundega Rancāne. Apskatījām mācību 

klases, dzīvojamā mājā izveidotās izstādes - 

Gundegas gleznas un Antona Rancāna 

koktēlniecības darbus. Ar lielu sirds mīlestību viņš 

ir veidojis krucifiksus. Arī mūsu baznīcā, altāra 

krustā, ir viņa veidotais Kristus tēls. 

Atceļā uz mājām noliekam ziedus Audriņos pie 

kalnā izveidotā pieminekļa un mūsu pēdējais 

maršruta punkts Īdeņa - zvejnieku ciems kur mūs 

sagaida vēlās vakariņas. 

Paldies ikvienam kurš piedalījās šī pasākuma 

organizēšanā, tiem kuri veidoja stāstījumus, tiem 

kuri mūs ceļā pabaroja. Ar priestera Andra Solima 

svētību, ar mūsu lūgšanām šajā garajā ceļā esam 

laimīgi atgriezušies mājās, sveiki un veseli, garīgi 

bagātāki. 

Šajā braucienā bija un centās īsumā aprakstīt 

redzēto un dzirdēto - Velta Gobiņa. 

Laimīgu un Dieva Bērna svētītu Jauno 2014.gadu! 
 

 

Būt par gaismu 

Reiz kādā pasaules stūrī sēdēja drūma un 

sabozusies, nedraudzīga tumsa. 

Pēkšņi parādījās maza gaismiņa. Tā bija ļoti 

maziņa, taču tā bija gaisma. Kāds to tur bija 

nolicis. Tā vienkārši tur atradās un izsūtīja savus 

starus. 

Kāds garāmgājējs uzrunāja gaismiņu: ,,Vai tev 

nešķiet, ka tevi varētu lietderīgāk pielietot kādā 

citā vietā nevis Dieva aizmirstā stūrī?” 

,,Nē,” teica mazā gaismiņa: ,,Es spīdu tāpēc, ka 

spīdu, esmu gaisma. Es nespīdu, lai taptu 

redzama, bet gan tāpēc, lai citi redzētu tumsā.” 

                                   Ričards Lapsa 

(no grāmatas „Vēstule no debesīm”)P.S. Kristus 

kļuva par šo mazo gaismu, kas atmirdzēja Betlēmē 

un apspīdēja visu grēka tumsu pasaulē. Šodien šī 

gaisma atmirdz ikviena labas gribas kristieša 

sirds „betlēmītē”. Ļausim tai mūs vadīt kā 

Austrumu gudros pa pareizo pestīšanas ceļu. 

 

Mums raksta: 

Velta, Jana, Antoņina, 

Ričards un Svetlana, Dace, 

Inita, Ingrīda 
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Eņģeļu balsis Lielvārdē 
 

Brīnišķīgu svētku noskaņu un svētku iesākumu 

24.decembra Ziemassvētku vakarā Lielvārdes 

Romas katoļu baznīcā ieskandināja eņģeļu balsis 

un taures - "eņģelīšu" ansamblis - 4 jaukas 

muzikālas meitenes: Laura Viļumsone, māsiņas 

Kaiva un Rūta Gicēvičas un Patrīcija Lielmane; 

Eduards Grizāns priecēja ar flautas spēli. 

Romantisku akcentu koncertam piešķīra ģimenes 

trio - māmiņa Danuta un meita Linda ar dēliņu 

Tomiņu, kuri ģitāras pavadījumā dziedāja Dieva 

Bērniņa godam. Koncerta noslēgumā Andris 

Grizāns priecēja klausītājus ar saksofona spēli, 

izpildot Ziemassvētku himnu „Ak, svētā nakts” un 

Raimonda Paula skaņdarbus.  
Visi mūziķi atsaucās uz pr.A.Solima ideju 

Kristus Dzimšanas svētkus iesākt ar bērnu 

koncertu pirms svētku mises. Koncerts tika 

sagatavots rekordīsā laikā, dažos mēģinājumos, 

taču rezultāts bija lielisks. Par to varēja 

pārliecināties visi klātesošie. Kas var būt jaukāks, 

kas vēl var radīt sirsnīgu, svinīgu, aizkustinošu un 

dvēselisku noskaņojumu kā bērnu balstiņas, no 

sirds dziedātas un spēlētas dziesmas, skaņdarbi? 

Paldies draudzes kora pamatsastāva meitenēm, kā 

arī ērģelniecei Evijai (kura atrada iespēju uz 

svētkiem atlidot no Īrijas), puišiem Pāvelam, 

Valtam un Vitālijam, kuri palīdzēja draudzes kora 

meitenēm pieskandināt dievnamu ar Kristus 

Dzimšanas svētkiem sagatavotām dziesmām un 

brīnišķīgo, skanīgo L.B. Esta misi pusnakts 

dievkalpojumā, ko koris iemācījās uz šiem 

svētkiem. Draudzes sarīkotā svētku uguņošana pēc 

diviem naktī izraisīja ovācijas, radīja patiesu 

svētku noskaņojumu gan mazajiem, gan lielajiem. 

Pēc svētku salūta visi tika aicināti uz kopīgo 

„oblātu” draudzes mājā, kur iegriezās arī 

Ziemassvētku vecītis - pārsteidzot visus ar savu 

atraktivitāti un dāvanām.  

Aizkustinošs bija „Ganiņu rožukronis” pl.5 no 

rīta pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta, kur tikai 

egļu lampiņu gaismā katrs varēja izteikt savas 

lūgsnas, pateicības un veltījumus mazajam 

Bērniņam Jēzum. Vigīlijas nakti noslēdza Rīta 

slavas dziesmas jeb Laudes, kuras dziedāja 

draudzes koris un tie, kas vēl bija nomodā. Arī šo 

brīnišķo psalmu 

dziedājumu koris 

iemācījās speciāli šiem 

svētkiem. Kā pr.Andris 

teica- mēs aizstājām 

nogurušos eņģeļus, kuri 

visu nakti dziedāja 

Kristum.  
29.decembra misē Svētās Ģimenes svētkos pie 

mums viesojās brīnišķīgais Baibas Kleperes 

vadītais sieviešu ansamblis. Viņu dziedātās garīgās 

un Ziemassvētku dziesmas aizkustināja klausītājus. 

Sevišķi romantiski skanēja R.Paula dziesma 

„Circenīša Ziemassvētki”, kas daudzus jo daudzus 

aizveda atpakaļ bērnības atmiņās. 

Domāju, ka man pievienosies daudzi, pateicībā 

par skaisti noorganizētiem un aizvadītiem svētkiem. 

Paldies visiem, kas pušķoja, greznoja, zīmēja, 

dekorēja, līmēja, spēlēja, dziedāja, gatavoja, lūdzās, 

priecājās, kā arī tiem, kas juta līdzi un bargi 

nekritizēja! 

Jana Grizāne 
 

 

Kopā ar bērniņu Jēzu 
 

Mūsu draudzē jau vairākus gadus ir 

izveidojusies tradīcija, pavadīt nodzīvoto 

gadu un sagaidīt Jauno gadu mūsu baznīcā. 

Jēzus ir sacījis, kur divi lūdzas manā vārdā, 

es esmu ar jums. Tā ir liela žēlastība, lūgties mūsu 

Tēvu, kopā ar mazo bērniņu Jēzu. Pateikties mūsu 

Tēvam par saņemtajām dāvanām visa gada garumā. 

Pateicībā dziedājām himnu Dieva godam un lūdzām 

Dieva palīdzību nākamajam gadam. Visi klātesošie 

kopā ar priesteri pie Betlēmītes lūdzāmies rožukroni. 

Gribētos, lai mūsu pulciņš būtu kuplāks, lai 

nebaidāmies no tumsas un vēlas stundas, jo tas, ko 

iegūstam ir vārdos neizsakāms. 
 

Lai Jums laimīgs, Dieva žēlastībām bagāts gads.  

Lai miers un saticība valda Jūsu ģimenēs. 

Antoņina 

 

Mācāmies saprast un sajust 

Laiks rit strauji! It kā nemanot ir jau pagājis 

decembris un sācies jauns gads. Dažbrīd ikdienas 

steigā nepamanām ko ļoti svarīgu un nozīmīgu. 

Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem mēs 

gaidām Kristus Piedzimšanas svētkus. Tas ir 

Adventa laiks, kad gatavojamies gada skaistākajam 

brīdim. Šajā laikā mēs cenšamies sakārtot savu 

mājokli, sagatavot mīļajiem dāvaniņas, bet bieži 

aizmirstam, ka svarīgāk, varbūt, būtu sakārtot savas 

domas, attiecības, kļūt labestīgākiem, līdzjūtīgākiem, 

mierīgākiem. Šie ir dvēseles un izjūtu svētki! To 

sajust ir jāmācās jau no bērnības, jo ikviens taču 

vēlamies būt labāki. 

Lielvārdes pamatskolas pirmsskolas grupiņu bērni 

7.janvārī apmeklēja Lielvārdes Romas katoļu 

baznīcu, lai sajustu šo īpašo svētku noskaņu. Bērnus 

sirsnīgi sagaidīja priesteris Andris. Viņš saprotamā 

un interesantā veidā iepazīstināja ar baznīcu, svētku 

nozīmi un būtību, pastāstīja par Bērniņa Jēzus 

piedzimšanu. Sarunas laikā bērni uzdeva jautājumus, 

lai noskaidrotu nesaprasto. īpaši bērniem patika 

baznīcā izveidotā Betlēme. 

Pavadītais laiks bija interesants un nozīmīgs! 

Paldies, priesterim Andrim par sirsnīgo, labvēlīgo 

attieksmi un veltīto laiku un uzmanību! 

Pirmskolas skolotājas un audzinātājas:  

Svetlana, Dace, Inita, Ingrīda 
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Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes 

Romas katoļu draudzē 2014.gadā 
 

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. 18:00 

 

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

Mēneša pirmajā ceturtdienā: Svētā stunda 

(Vissv.Sakramenta adorācija) uzreiz pēc 

sv.Mises 

Mēneša pirmajā piektdienā un svētdienā:                                                                                                                    

Jēzus Sirds godināšana pēc sv.Mises. 

 

Mēneša otrajā svētdienā:                                                                                                                     

11:00 – Jumpravas Romas katoļu draudzē, 

Krapes ielā 1-5; 

 

Mēneša ceturtajā svētdienā:                                                                                                                     

14:00 – Ķeipenes Romas katoļu draudzē,  

m. „Viļņi” 6, Ķeipenes pag.; 

16:00 – Madlienas pansionātā. 

 

Uzmanību! 
16.01. vakara sv.Mise tiek pārcelta uz rītu  

pl. 8:00. 

 

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. 

 

2.02. – Kunga Prezentācijas 

templī svētki (Sveču diena): 

11:00 – Sv.Mise ar sveču 

svētīšanu un Gaismas 

procesiju. 

  

 

Apsveicam!!! 
 

Uzcītīgu draudzes darba 

rūķi Robertu un sievu 

Leonoru Laulības 50 gadu Zelta jubilejā! 

Lai spēks, veselība un labā griba turpināt 

atbalstīt viens otru ikdienas dzīves nastas 

nešanā! 
 

Visus mūsu draudzes laulātos draugus ar 

Laulības solījumu atjaunošanu Sv.Ģimenes 

svētkos!!!  
 
 

Čaklo un upurgatavo 

draudzes „vāveri”  

Genovefu (Geņu) Ranku 

Vārda dienā 3.01.! 

 

Informācijai: 
 

Pašreiz tiek veidota jauna draudzes mājas 

lapa ar adresi: www.lielvardnieki.lv.  

Aicinām atsaukties jauniešus, kuri var to 

veidot un palīdzēt pilnveidot šo jauno avīzīti 

„Mūsu draudze”. Gaidām draudzes locekļu 

rakstiņus avīzītei.  

 

Pateicības:  

Sirsnīga pateicība visiem mūsu draudzes 

aktīvistiem par ticības pilnu kalpošanu un 

pašaizliedzīgu darbu svētku sarīkošanā.  

Mīļš paldies visiem bērniem, kuri 

dziedāja un spēlēja Bērnam Jēzum sniegtajā 

koncertiņā 24.12. pirms Vigīlijas Mises 

19:30. 

Draudzes sirsnīga pateicība Patricillai 

Dātavai par skaisto „betlēmītes” panorāmas 

uzgleznošanu, kā arī viņas palīdzei Agnesei 

Meistarei par „klinšu” auduma 

apgleznošanu.  

Paldies Andrim Grizānam par sarīkoto 

draudzes salūtu pēc Pusnakts Mises un par 

muzicēšanu koncertiņā. 

Esam ļoti pateicīgi un priecīgi par dāmu 

vokālā ansambļa sniegto brīnišķīgo 

Ziemassvētku koncertu un dziedājumiem 

Sv. Ģimenes svētkos mūsu baznīcā 29.12. 

Baibas un Antona Klepera vadībā. 

„Mūsu draudze” redakcija: 

Galvenais redaktors –pr.A.Solims 

(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv) 

Atbildīgais redaktors Ilze  

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

 

http://www.lielvardnieki.lv/

