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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Vismīļie draugi! Vēl viens Lielā Gavēņa laiks strauji
tuvojas noslēgumam, kad pēc nedēļas mēs kopā ar Jēzu
dosimies uz Jeruzalēmi, lai Palmu svētdienā piedalītos
Viņa triumfā, saucot: “Hosanna Dāvida dēlam!”. Ar
svētītiem palmu un pūpolu zariem rokās mēs dosimies
svinīgajā procesijā, sekojot Kristum kā Karalim. Bet pēc
brīža Svēto Rakstu lasījumi mūs ievadīs jau Kunga
ciešanu noslēpumā, klausoties Viņa Ciešanu aprakstu.
Palmu svētdiena ir arī Kunga ciešanu svētdiena, kas
ievada ticīgos Lielās nedēļas dievkalpojumos.
Trīs Lielās Dienas: Lielā Ceturtdiena — Kunga
Pēdējo vakariņu dievkalpojums ar kāju mazgāšanas ritu
mūs aicinās piedalīties ar apustuļiem Euharistijas un
Priesterības sakramentu iedibināšanas svētkos, lai pēc
tam kopā ar Kristu dotos uz Ģētsemanes dārzu, kurā
Viņš, asins sviedriem klāts, lūgs spēkus no debesu Tēva
pieņemt savas nāves upuri un izpildīt cilvēces
atpestīšanas misiju. Baznīcas zvani un ērģeles apklusīs
līdz Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigīlijai.
Lielā Piektdiena: Kristus nāve uz krusta mūs pulcinās
uz Pestītāja Krusta ceļu un Kunga bērēm. Tādēļ mēs,
Kristus Baznīca, kas ir Viņa mistiskā Miesa un Līgava,
stingri gavēsim un apraudāsim Pestītāja nāvi pie Viņa
kapa. Klausoties Kunga ciešanu aprakstu un pagodinot
Svēto Krustu, mēs tiksim iegremdēti Dieva Dēla nāves
noslēpumā, lai līdz ar Viņu mēs nomirtu priekš grēka.
Lielā Sestdiena: kopā ar Mariju, Kristus Māti, būsim
vienoti viņas ciešanās Sāpju Mātes stundā, lūdzoties pie
Kristus kapa un ievērojot klusumu tajā dienā.
Bet jau pusnaktī svinēsim Kristus uzvaru pār Nāvi
Lielajā Naktī, kurā mūsu Glābējs pārgāja no nāves uz
dzīvību. Tā ir Kunga Pasha (pāreja), kuru šogad
katoļticīgie un pareizticīgie svinēs kopā. Dievnama
priekšā tiks svētīta jauna uguns un iedegta Lieldienu
svece — pashāls, kas reprezentē Kristu Lieldienu laikā.
Tās gaismas apgaismoti, mēs dosimies dievnamā un
svinēsim Kunga Pashu, atdzimdami kopā ar Viņu
mūžīgajai dzīvei caur kristības ūdeni, kas tiks svētīts. Tā
būs mūsu pāreja no grēka nāves uz Dieva bērnu dzīvību.
Būsim solidāri ar Kristu šajā svētajā naktī, kurā Viņš
cīnīsies ar cilvēces mūžseno ienaidnieku Nāvi un satrieks
sātana varu. Kopš 1. gadsimta tieši Vigīlijas nakts
dievkalpojums, kurā tika kristīti katehumeni (kandidāti
uz kristību), bija un paliek galvenais Lieldienu
dievkalpojums Kristus Baznīcā. Pareizticīgie vienmēr
tieši pusnaktī ar Krusta triumfa gājienu ievada svinīgo
Lieldienu dievkalpojumu. Nebaidīsimies arī mēs palikt
nomodā ar Kristu šajā Lielajā Naktī, svinot mūsu
vislielākos pestīšanas svētkus.
Ar Lieldienu Rīta Laudēm (Slavas dziesmām)

sveiksim uzvaras Ķēniņu un dosimies priekpilnā
procesijā, dziedot brīnišķīgo lieldienu dziesmu “Priecīga
mums ir šī diena”. Augšāmcelšanās svētdienas Dienas
mise noslēgs mūsu Pashas svinības, uz kurām sirsnīgi
aicinu piedalīties visus mūsu draudžu locekļus. Kā jūsu
jaunais dvēseļu gans es ļoti ceru uz jūsu atsaucību
apliecināt Kristum savu kvēlo mīlestību un upurēt Viņam
šo svēto nakti nomodā dievnamā kā Jēzus īstie draugi. Ja
futbola fani spēj pavadīt pat diennaktis spēles laukumos
vai ārpus tiem, lai būtu solidāri ar savas komandas
spēlētājiem, tad arī mēs, kristieši, esam aicināti pavadīt
šo visnozīmīgāko nakti gadā ar mūsu vissvarīgāko
cīnītāju par mūsu mūžīgo dzīvi debesīs. Atbalstīsim
Kristu un kristīgi nosvinēsim šo Pashu, lai pēc tam ar
pasvētītiem Lieldienu ēdieniem mēs sēstos mājās pie
svētku mielasta galdiem turpināt priecāties Kristus
mācekļu priekā.
Sagatavosim savas sirdis caur sirsnīgu grēksūdzi uz
Lieldienu svētkiem un palīdzēsim arī sakopt dievnamu un
tā apkārtni, lai mums visiem būtu liels prieks svinēt.

Rekolekciju pēcpusdiena mūsu draudzē
Šī gada 29. marta pēcpusdienā tikām aicināti
piedalīties rekolekciju pēcpusdienā, ko daudzi (~60
dalībnieki) arī darīja, atrodot laiku un spēku, lai no pl.
15:00 līdz pat vēlam vakaram būtu dievnamā.
Rekolekcijas vadīja priestera A. Solima uzaicinātās
māsas Liliana un Rita no kustības “Pro Sanctitate” (Par
Svētumu). Ļoti interesanti tika paskaidrots, ka mums
ikkatram jātiecas uz svētumu, kas nozīmē - mīlēt kā
Jēzus - pilnīgi un bez nosacījumiem. Katram no mums ir
grēki, tādēļ jāredz tie - jāsaredz baļķi un skabargas savās
acīs, nevis jānorāda uz skabargām kaimiņu, draugu un
paziņu acīs! Jāsāk ar sevi! Tika uzsvērts, ka Baznīca ir
mūsu Māte, kura baro dvēseli, bet ikdienas mums arī
jāuzņem barība, lasot Svētos rakstus, tādējādi stiprinot
sevi un arī draudzi. Kopā mēs esam spēks, kopā lūdzoties
mēs varam panākt daudz labu lietu!
Interesants likās piemērs, kad sakām ‘grūti’ vai
‘viegli’, lai gan saņemot Dieva žēlastību lietas ir
iespējamas, bet tās, kas nav iespējamas, tās Dievs mums
neprasa veikt....
Pēc lekcijas bija laiks Adorācijai, māsu dziedājumiem
un lūgšanām, kas šīs rekolekcijas padarīja sirsnīgākas un
aizkustināja daudzu klātesošo sirdis. Lai veiktu
grēksūdzi, bija dots pietiekami ilgs laiks, un bija arī pat
pieaicināts palīgā ciemiņš —priesteris Ernests Jansons.
Svētīgs bija draudzes Krusta ceļš un sv. Mise, kas bija
lielisks noslēgums un liela Dieva dāvana un svētība
katram, kas piedalījās! Paldies māsām, lai Dievs svētī
viņu darbu!
Ilze Sniedziņa
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Noslēgums rakstu sērijai par draudzes vēsturi!

2011.gada 5.septembrī par prāvestu Lielvārdes draudzē
atnāca priesteris Rolands Kairišs. Citāda kļuva arī
draudzes darbība. Prāvests Rolands ļoti centīgi vēlējās
panākt to, ko pats iecerējis. Sprediķos viņš sevišķi
pievērsa uzmanību ticīga cilvēka uzvedībai un lūgšanas

Z.Nagļa vietā 1997. gadā par
prāvestu atnāca Vitolds Kokars.
Pēc diviem gadiem viņš tika
pārcelts uz Ogri, un Lielvārdes
draudze tika pievienota Ogres
draudzei.
Visās Ogres rajona draudzēs un
arī Lielvārdē prāvesta pienākumus
tad veica prāvests Konstantīns
Bojārs (skat.1.att).
Daudzi pasākumi mums notika
1.att.: prāvests
kopā ar Ogres draudzi. Jāpiemin, ka
K. Bojārs
2000. g. septembrī notika V.Em. J.
Pujata vizitācija Lielvārdē, kuras laikā tika pasvētītas
vitrāžas. Sv. Misi celebrēja J. Pujats, koncelebrējot V.
Kokaram un K. Bojāram.
Šajā laikā trīs Lielvārdes draudzes ministranti beidza
Rīgas Garīgo semināru un tika ordinēti par priesteriem.
Andrejs Kazakevičs (2003.g.), Ilmārs Tolstovs
(2005.g.), Ingars Stepkāns (2006.g.)

4.att.Prāvests Rolands Kairišs ar ministrantu Ričardu Lapsu

dziļumam. Tiek veidota „Katoļa praktiskās ticības
rokasgrāmata”, kurai katru svētdienu prāvests bija
sagatavojis attiecīgās sprediķa tēmas lapiņu un visiem
bija iespēja to paņemt un pievienot savai rokas grāmatai.
2012.gada jūnijā tika nomainīta draudzes valde, par
priekšnieku tika iecelts Maigonis Kuzmans un vietnieks
Artūrs Garkuška. Katehēzes darbu ar bērniem veica Ilona
Upeniece. Ceturtdienās prāvests pats tikās katehēzē ar
jaunajām ģimenēm un sagatavoja kristībām pieaugušos.
Pirmajās mēneša trešdienās pr. Rolands devās pie tiem,
kuri slimības dēļ nevar atnākt uz baznīcu.
Katra mēneša 26. datumā Lielvārdē tikās apkārtējo
draudžu „medžugorjieši” uz kopīgu Rožukroni, sv.Misi
un adorāciju, ko vadīja priesteris Rolands. 2012. gadā
draudze kopā ar prāvestu Rolandu bija svētceļojumā pa
Jelgavas diecēzes baznīcām un augustā uz Medžugorji,
kur guva lielu garīgu atspirdzinājumu.
2013. gada jūlijā prāvests Rolands Kairišs apostazējās,
un vienu mēnesi administratora pienākumus draudzē
veica Ļublinas garīgā semināra doktorants priesteris
Ilmārs Tolstovs. Viņš 3. augusta (sestdienas) vakara
dievkalpojumā iepazīstināja mūs ar jauno administratoru
Andri Solimu. 2013. gada 4. augustā Ogres dekanāta
dekāns Māris Zviedris oficiāli pirms sv. Mises paziņoja,
ka nākamais Lielvārdes draudzes garīgais vadītājs
turpmāk būs priesteris Andris Solims.
Biežā prāvestu maiņa ir atstājusi savu ietekmi uz draudzi.
A. Neretnieces teksts

2.att.:Lielvārd
es draudzē
izaugušā
I.Tolstava
primīcījas
dienā
Lielvārdē,
sveic
ministrants
Kristaps
Veide.

2005.gada 13.februārī pr.V.Kokars pārcēlās uz Rīgu,
un šeit par prāvestu atnāca Māris Zviedris.
Prāvesta Māra Zviedra vadībā ļoti atdzīvojās un
palielinājās jauniešu darbība. Viņš paveica lielas
pārmaiņas gan garīgajā, gan saimnieciskajā izaugsmē.
Daudzie kopīgie pasākumi kā svētceļojumi, piedalīšanās
skolas un pilsētas svētkos, dažādās talkās kopā ar
draudzes locekļiem, kopīgās lūgšanās un adorācijās
saliedēja kolektīvu.
3.att.
vidū: pr.
Māris
Zviedris

Liels paldies A. Neretnieces kundzei par vēstures
atainojumu! Jāatceras, ka nākotni veidojam mēs paši un
tikai draudze ar savu draudzīgo, laipno un mīlošo attieksmi
var veidot nākamo gadu lappuses interesantākas, atdodot
lielāku godu Kungam. Jo mēs taču esam tikai avis, un
priesteris mūs gana, tādēļ ir jāuzticas, jo pašas avis, ejot
savā nodabā, var aizklīst līdz aizas malai un tajā pat
pazust...

Redakcija
2
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Stāsts par kādas mātes dvēseles sāpi...

Mīlēsim cits citu
Svētajos Rakstos un dievnamos mēs nemitīgi esam
mudināti mīlēt Dievu katrā cilvēkā, jo cilvēki radīti pēc
Dieva līdzības ar augšāmcelšanās gaismas atspulgu.
Dieva līdzība mūsos būtu lielāka, ja mēs trūkumus
meklētu un vispirms izravētu sevī. Diemžēl visbiežāk
mēs savus trūkumus ieraugām citos un ņemamies tos
citus skaļi kritizēt, pirmajā vietā liekot savu „es” un savu
„gribu”. Šādu cilvēku sejās lēnām pazūd dievišķā
gaisma, viņu skats vērsts tikai uz sevi. Bīskapa
Boļeslava Sloskāna piemērs cietumā liecina, ka dievišķā
gaisma, piedošana un cilvēkmīlestība viņam palīdzēja.
Viņš izdzīvoja ar Kristus gaismu sevī. Šo gaismu viņš
ieguva jau bērnībā ģimenē. Mēs Kristus gaismu varam
iegūt savās upurmīlošajās ģimenēs, kad esam paraugs
palīdzības sniegšanā vecajiem un slimajiem, kad bērni
iemācās ne tikai saņemt, bet arī dot. Ja bērnus nedīdām,
uz tiem neuzgāžam dusmas un neuzspiežam savu „es”,
viņos nerodas spīts un naids. Vēlāk izauguši savās darba
vietās viņi ir visu mīlēti un cienīti.
Mūsu draudzē tāda ir Elksnīte Zinaida, kura ar vīru
Jāzepu (miris jau sen) izaudzinājusi meitas Jolantu un
Daci, dēlu Raiti un sešus mazbērnus. Visi viņu bērni un
mazbērni prot lūgties ģimenēs, palīdzēt citiem, kalpot
dievnamos un sabiedrībā. Ne reti viņi kopīgi piedalās arī
svētceļojumos un rekolekcijās. Lūgsimies! Kaut viņu
kritienos nepaceltos mūsu mēles viņus aprunāt!
A. Neretniece
Kristus krusta ceļš (Valērija Kalve)
Mums Pelnu diena atgādina,
Kad sācies Kristus Krusta ceļš:
Vientulībā, gavēšanā,
Sāpēs, asins izliešanā.
Deg nodevības skūpsts uz vaiga,
Ļaunums tiesas namā staigā.
Kaut Pilāts vainas neatrod,
Kristum krusta nāves sods.
Dzeloņkronis galvā dzēla,
Smago krustu plecos cēla.
Zem krusta Kristus trīskārt krita,
Viņu zaimoja un sita.
Nāves sāpes Kristus cieta,
Kad izģērbtu pie krusta sita.
Krustā pienaglots viņš mirst,
Ar šķēpu cauri durta sirds.
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā – saudzē mūs!
Jēzus Sirds, asiņainais Upuris
par grēkiem – apžēlojies par mums!
Kristus Asinis, žēlastības straume – atpestī mūs!

Bija man divi jauni bērni - dēls un meita. Varu teikt,
ka Dievs man devis vienus no labākajiem bērniem. Jau
no bērnības ļoti saprotošus, patstāvīgus un paklausīgus.
Gāja gadi, bērni izauga, apprecējās, veidoja savas
ģimenes. Dēla ģimene aizbrauca tālu, uz otru Latvijas
galu, no sievas vecvecākiem mantotu māju. Lielvārdē
palieku ar meitu un viņas ģimenīti.
Kādā reizē, kad aizbraucu pie dēla ģimenītes ciemos,
viņa sieva paziņoja jauku pārsteidzošu ziņu, ka gaida
trešo bērniņu. Biju ļoti priecīga, bet tikai es, jo sievas
māte bija kategoriski pret un daļēji dēls arī, jo lielā
jauniegūtā māja bija samērā daudz remontējama. Vienīgi
es stāvēju kā klints un teicu: „Braukšu, palīdzēšu kā
varēšu!” Un tūlīt 2001. gada februārī braucu pie dēla
ģimenes.
Drīz pēc tam no darba kursu bāzes Rīgā atsūtīja
vēstuli ar paziņojumu, ka esmu uzņemta braucienam
darbā uz Norvēģiju. Ko darīt? Vilinājums liels, bet
sapratu, esmu devusi vārdu un tas jāpilda, pievilt
nedrīkstu. Vēstuli saplēsu un uzrakstīju atteikumu.
Dzīvojām saticīgi un bijām laimīgi un ar prieku gaidījām
mazmeitiņas piedzimšanu. Kad ienāca mūsu vidū
mazmeitiņa, maniem četriem mazbērniem bija liels
prieks. Mazmeitiņai no Lielvārdes bija 6 gadi, mazdēliem
7 un 5 gadiņi.
Gāja laiks, ģimene nostabilizējās, sapratu, ka varu
braukt uz Lielvārdi. Pēc gadiem pēkšņi mūžībā aizgāja 32
gadus vecā meita. Palikām ar mazmeitiņu, kura bija ļoti
satriekta, jo māti ļoti mīlēja. Vakarā gulēt ejot bija sajūta
- vai rītā piecelšos... Sāku biežāk apmeklēt baznīcu,
ieklausījos sv. Mises lasījumos, jutu, ka atgūstu mieru un
gūstu atbalstu.
Pēc meitas aiziešanas pagāja nepilni divi gadi, kad
pēkšņi atskanēja telefona zvans ar sēru vēsti - miris mans
dēls. Tas bija kā zibens spēriens no skaidrām debesīm.
Mana sirds bija salauzta, nespēju apjaust, ka tā ir
patiesība. Man bija jāiztur, jāceļas, jāiet un jābūt stiprai.
Pateicoties Dieva gādībai un atbalstam izturēju arī šo
pārbaudījumu. Jēzus Kristus sāpju un
ciešanu laiks dziļi skar manu sirdi manu satriekto sirdi. Garīgu spēku man
dod Jēzus Kristus Evaņģēlijs un Dieva
aizsardzība, atbalsts manās lūgšanās.
Līdz ar Tevi, Jēzu, eju savu krusta ceļu
un to upurēju uz Tava altāra, Tavu rūgto
ciešanu dēļ. Turpmāko dzīvi atdodu
Tavās, Kungs Jēzu, svētīgajās rokās!
Valija Cīrule
3
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Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

Šajā Kristus ciešanu laikā
Ar lūgšanu krustiņu rokā
Kristus ar mani ir kopā.
Šajā Kristus ciešanu laikā un telpā
Ieklausies Viņa dzīvības elpā.

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija;
10:40 – “Rūgtās asaras” dziedājums;
11:00 – Sv. Mise.

Ar dvēseles acīm raugi,
Caur dzeloņiem Asinis Kristus vaigā
Ieklausies, dzirdi, kā pukst nāve
Mīlestības pilnā šķēpa caurdurtā Sirds, līst Asinis.

Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 8:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās:
sv. Mise pl. 18:00.

Rokās un kājās caurdurtas naglas,
Kristus rētas visas ir Svētas.
Krusta pakājē zeme Kristus Asinīs mirkst
Un Dieva Dēls krustā pienaglots mirst.

Krustaceļš: trešdienās un piektdienās pl. 17:00
pirms sv. Mises.
Sestdienās: Krustaceļš pl. 18:00; svētdienas
vigīlijas sv. Mise pl. 19:00 (uzreiz pēc Krustaceļa).

Ar lūgšanu krustiņu rokā,
Pie Kristus krusta, lūgsimies kopā.
Kungs, uzklausi mūs, Kungs saudzē mūs
Kungs apžēlojies par mums, Kungs piedod mums!
Valērija Kalve

Lielās nedēļas dievkalpojumu kārtība
13.04. – Kunga ciešanu jeb Palmu/pūpolu
svētdienā: pl. 11:00 sv. Mise ar palmu/pūpolu
svētīšanu un procesiju. Ziedojumi Rīgas Garīgā
semināra uzturēšanai!!!

Pēc draudžu locekļu ierosinājuma ieviešam avīzītē nelielu
sadaļu: “Ticīgie jautā, priesteris atbild”.
Jautā: Irēna Ose — Vai ir iespējams vislielāko
pāridarījumu piedot - tas ir, aizmirst un nekad
nepieminēt?
Atbild: pr. Andris Solims
Kristus mīlestības spēkā ir iespējams piedot visu un
visiem. Piedot — tas nenozīmē attaisnot pāridarītāju,
bet gan nevēlēt tam ļaunu, upurējot pilnībā to personu
Dieva Žēlsirdībai un Apredzībai, lūdzoties par tās
atgriešanos. Ja nespējam palūgties par šo cilvēku, tad
neesam tam no sirds piedevuši. Tad atkal ir stipri
jālūdzas par šo personu, kamēr sirds pilnībā būs
atbrīvota no rūgtuma, ko upurējam Dievam. Īstas
piedošanas reāla pazīme būs sirdsmiers un liels prieks
par dvēseles atbrīvošanos no naida un dusmu
valgiem. Piedodiet, lai arī jums būtu piedots!

17.04. – Lielajā Ceturtdienā: pl. 18:00 Kunga
Pēdējo vakariņu sv. Mise ar kāju mazgāšanas ritu.
18.04. – Lielajā Piektdienā (jāievēro stingrais
gavēnis!): pl. 13:00 Krustaceļš, pl. 15:00 Kunga
ciešanu dievkalpojums.
19.04. – Lielajā Sestdienā: pl. 11:00 Sāpju Mātes
stunda.
20.04. – Kunga Augšāmcelšanās Lieldienu
svētdienā: pl. 0:00 – Lieldienu Vigīlija svētajā naktī
(galvenais Lieldienu dievkalpojums!): uguns un
ūdens un Lieldienu maltītes pasvētīšana; pl. 7:00 –
Lieldienu Rīta slavas dziesmas (Laudes);

27. aprīlī — Dieva Žēlsirdības
svētkos Romā sv. Pētera
laukumā notiks svētīgo
pāvestu Jāņa Pāvila II un
Jāņa XXIII kanonizācija,
paceļot viņus altāra godā kā
Svētos.
Pateicība Dievam par
jaunajiem svētiem
Aizbildņiem debesīs!!! Alleluja!!!

8:00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku procesija un
Kunga Augšāmcelšanās svētdienas Dienas mise ar
Lieldienu maltītes pasvētīšanu.
21.04. – Otrajās Lieldienās: Lielvārdē
dievkalpojums nenotiks.
Pl. 11:00 – Jumpravā: sv. Mise; pl. 14:00 – Ķeipenē:
sv. Mise; pl. 16:00 – Madlienas pansionātā sv. Mise.
Visur tiks pasvētīti Lieldienu ēdieni.

„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)

Visiem novēlam gaišus un priecīgus Kristus
Augšāmcelšanās svētkus!!!
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