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Redakcijas sleja 
Lai ir slavēts Jēzus Kristus!  
Mani mīļotie garīgie bērni! Nemanāmi jau ir 

aizritējis mūžībā jaunā gada pirmais mēnesis, kas 
ikvienam ir atnesis kaut ko jaunu dzīvē, var būt arī pat 
ļoti stiprus pārdzīvojumus un sāpes. Bet citiem tas ir 
pagājis nepamanīts, medicīnas termiņiem varētu teikt: 
pataloģiski bez izmaiņām... Mūsu draudzē tas 
iezīmējās ar Ekumenisko dievkalpojumu 22. janvārī 
Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību pasaulē. Kaut 
šoreiz ticīgo kristiešu skaits nebija sevišķi liels — 
apmēram 45 cilvēki, bija prieks par luterāņu draugu 
vairākumu un skumjas par mūsu draudzes pasīvo 
atsaucību tik svarīgajā jautājumā lūgties kopā tajā 
vakarā ar mūsu brāļiem un māsām no citām 
konfesijām. Tomēr gribu piezīmēt, ka dievkalpojumā 
valdīja ļoti sirsnīga un kristīga lūgšanu atmosfēra. 
Personīgi man bija liels prieks par jauku agapi —
sadraudzības maltīti draudzes mājā pēc dievkalpojuma, 
kur mūsu ciemiņi luterāņi bija atnesuši līdzi bagātīgus 
groziņus ar dažādiem gardumiem. Varējām parunāties 
savā starpā, padziedāt skaistās tautas dziesmas un 
kristīgi papriecāties kā viena Dieva bērnu ģimene. 
Neskatoties uz patālo atceļu uz mājām vairākiem 
draugiem un jau pavēlo nakts stundu (pēc 22:00), 
gribējās palikt vēl ilgāk kopā. Un tas bija Sv. Gars, kas 
mūs vienoja un lika sirdīs sajust zināmu nostaļģiju, ka 
neesam vēl tiesīgi svinēt kopīgu pateicības upuri — 
Euharistiju pie viena altāra kā vienota Kristus 
ganāmpulka avis.  

Februāra mēnesis ir bagāts ar vairākiem svētkiem 
Kristus un viņa svēto godam. 2.02. svinēsim Kunga 
Prezentācijas templī svētkus jeb Sveču dienu, kad 
Baznīca svētī sveces un dodas Gaismas procesijā sv. 
Mises sākumā, simbolizējot Jaunās Derības tautas 
tikšanos ar Pasaules Gaismu—Jēzu Kristu, kuru Vecās 
Derības pravieši Simeons un Anna atpazina 
jaundzimušajā Dieva Bērnā Jeruzalēmes templī. Jēzus 
tika upurēts Debesu Tēvam, bet Marija ar Jāzepu 
salika par viņu upurī divus jaunus baložus. Ticīgie 
katru svētdienu un svētku dienās nāk uz dievnamu, lai 
upurētu Kungam savas lūgšanas, mīlestību, prieku, 
asaras, bēdas, rūgtumus un grēkus. Svētajā Komūnijā 
notiek ticīgā ļoti cieša savienošanās dvēselē un miesā 
ar Kristus Svēto Miesu un Garu. Tajā brīdī Pestītājs 
ienāk mūsu dvēseles templī, ko sv. Gars ir uzcēlis 
Kristības sakramentā. Mācīsimies katrā sv. Misē 
upurēt sevi pilnībā Jēzum un Dieva Apredzībai, 
atdodoties pilnīgai Sv. Gara vadībai.  

3.02. ar dziļu ticību lūgsim sv. Blazeju atbrīvot mūs 
un elpošanas ceļu slimniekus no kakla un citām 
slimībām, saņemot svētību ar sv. Blazeja svecēm. 

Savukārt 5.02. ar ticīgajiem raksturīgu lielu 
paļāvību un ticību griezīsimies pie sv. Agatas, lūgdami 
mūs pasargāt no ugunsgrēka un ceļu satiksmes 
negadījumiem. Tajā dienā tiek svētīta sv. Agates maize 
un ūdens. Arī man bija vēl viena liela iespēja 
pārliecināties par svētās Agates lūgšanu spēku un 
palīdzību, kad 4.09. traģiskajā krāsns sprādzienā manā 
istabā nenotika ugunsgrēks, pat neviena lampa 
nenodzisa, jo blakus krāsnij biju turējis svētīto sv. 
Agates maizes gabaliņu... Palieku arvien viņas lielais 
fans! Viva Sant’Agata!!! 

Tomēr vispopulārākā slimnieku aizbildne pie sava 
Dēla ir Vissvētā Jaunava Marija, kuru Lurdā 11.02. 
godinām un lūdzam izlūgt no Dievišķā Dziednieka 
Kristus dziedināšanas dāvanu slimniekiem Vispasaules 
Slimnieku dienā. Arī mūsu draudzē tajā vakarā tiks 
piešķirts Slimnieku sakraments sv. Mises laikā visiem, 
kuriem ir dažādas slimības. Pēc dievkalpojuma 
vienosimies Vissvētākā Sakramenta priekšā Rožukroņa 
lūgšanās par slimniekiem kopā ar Lurdas daudzajiem 
svētceļnieku tūkstošiem, kuri dosies ar aizdegtām 
svecēm un lāpām rokās procesijas gājienā pa sakrālo 
laukumu kā liela uguns upe, apgaismojot debesis.  

18.02. ar Pelnu Trešdienas pelnu svētīšanu un 
kaisīšanu uz ticīgo galvām iesāksim Lielā Gavēņa 
laiku, kas mūs aizvedīs uz 40 dienām kopā ar Jēzu 
“tuksnesī”, lai labāk sagatavotos Kunga Pashas 
svētkiem. Bet Aizgavēņa dienā, 17.02., visi tiek 
aicināti atnest savu mazo groziņu uz “Pankūku balli” 
pēc Mises draudzes mājā, lai mēs pirms gavēņa varētu 
sirsnīgi un kristīgi papriecāties kā priecīga un 
draudzīga draudze, jo šo īpašību mums ļoti pietrūkst... 

Bet jauniešus un visus pieaugušos, kuri vēl nav 
kristīti, iesvētīti, iestiprināti un nav sakārtojuši savu 
ģimenes dzīvi, svētījot to sakramentālajā Baznīcas 
Laulībā, sirsnīgi aicinu iziet pirmslaulību apmācību 
kursu, kas ir iespējams (par velti!) trešdienās ap 19:30 
draudzes mājā. Lūdzu, droši piesakieties savlaicīgi 
vismaz 4-6 mēnešus pirms Laulību paredzamā datuma, 
lai paspētu iziet apmācības un sagatavot 
dokumentāciju.   

Mīļie lasītāji, rakstiet mums savas pārdomas un 
pozitīvus ierosinājumus avīzītei “Mūsu draudze”!  

Lai Jums visiem stipra veselība un labs prāts ar 
prieku aktīvi darboties mūsu draudzes atjaunošanā!  

Jūsu gans: pr. Andris Solims  

Mūsu        draudze 
Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 
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Februārī svinamie Baznīcas svētki: 
 

 2. februārī - Kunga Prezentācijas templī svētki, 
kurus tautā dēvējam par Sveču dienu 

 

Sveču dienā 
Svecēm sūtība ir liela – degt, 
Gaismu savu tuvāk Dieva 
Gaismai nest. 
Uz Kristus sāpju Altāra 
Karstās izliet asarās. 
Uguntiņas degot trīc,  
varbūt jūt, ka grūti sāpes ciešot mirt. 
Deg trīcēdamas, kvēlodamas, 
Bez vārdiem Dievu pielūgdamas. 
Līst asariņas karsti karstās 
Par sirdīm, kuras ledus aukstas. 
Gribās visas sasildīt 
Ar mīlestību vien, bez maksas. 
Svece taisna, tā kā stīga, 
Kalpo Dievam padevīga: 
Asariņās izlīst klusi, pati sevi ziedojusi, 
Svēto Misi, Dieva Vārdu klausījusi,  
pati savās asariņās stingst.           / Valērija Kalve / 

 

Godāsim:  
 3. februārī svēto Blaziju, kurš tiek piesaukts kā  

kakla slimību dziedinātājs. Katrs, kas piedalīsies 
misē, varēs iegūt aizsardzību pret visām kakla 
slimībām, saņemot individuāli svētību ar divām 
sakrustotām degošām svecēm, kuras tiek pieliktas 
pie kakla ticīgajiem, ticībā piesaucot sv. Blazija 
palīdzību, kā arī svētot līdzi atnestās sveces. 

 5. februārī svēto Agati, kura ir aizbildne pret 
ugunsgrēkiem, tādēļ šajā dienā 
Baznīca svētī sv. Agates maizi 
un ūdeni kā līdzekli pret 
ugunsgrēkiem un arī ceļu 
satiksmes negadījumiem. Sv. 
Misē  svētītās maizes gabaliņus 
aicinām  nesāt līdzi  somās un 
novietot savās mājās un 
transporta līdzekļos. 

 11. februārī Lurdas Dievmātes dienā 
atzīmēsim Pasaules slimnieku 
dienu un lūgsimies par ikkatru 
slimnieku sv. Misē, kurā tiks 
piešķirts Slimnieku sakraments. 
Pirms tam jāpieiet pie 
grēksūdzes un Misē jāpieņem 

Kristus Miesa un Asinis. Aicinām Jūs lūgties par 
visiem slimajiem, kas slimi gan miesā, gan garā. 

“Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu.  .. 
Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina 
draudzes vecākos un lai tie lūdz Dievu par viņu...  
Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Kungs viņu 
piecels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks 
piedots.”                                               (Jēk 5, 13-15)  

Vairot labo! 
Mūsu dzīve ir ļoti daudzveidīga, katrā parādībā un 

indivīdā sastopams gan pozitīvais, gan negatīvais. 
Filozofs Blēzs Paskāls teicis, ka " šajā pasaulē ir 
pietiekami daudz gaismas tiem, kas nevēlas redzēt neko 
citu kā tikai gaismu. Un pietiekami daudz tumsas tiem, 
kas nevēlas redzēt neko citu kā tikai tumsu". Tas, cik 
daudz gaismas ieraudzīsim citos, lielā mērā atkarīgs no 
tā, cik daudz gaismas ir mūsos pašos. 

Kā mums tas izdodas? Lielākais vairums mūsu 
draudzes dievlūdzēju nāk uz baznīcu, lai tiktos ar Dievu, 
šai laikā atmezdami visu ikdienišķo. Notiek sevis 
izmeklēšana Dieva priekšā: izteikta pazemīga pateicība 
par veselību, par saskarsmi ar labiem cilvēkiem, par 
panākumiem darbā; domās izskan lūgums saņemt 
svētību turpmākajā laikā, piedodot apzinātās vai 
neapzinātās kļūdas, pasargāt no neveiksmēm, atvairīt 
kārdinājumus un sūtīt spēcinājumu neļauties tiem. Sirdī 
ikviens sarunājas ar Dievu. Turklāt šo tikšanos dara 
esošāku, spēcinošāku, iedvesmojošāku dievkalpojuma 
norise, kura mūsu baznīcā ir goddevīga, saturīga, 
estētiska, siltā un mājīgā vidē. Pateicība Dievam! 

Nožēlojami, ka tomēr dažkārt izskan negatīvi 
izteikumi. Neticami, ka tos varētu veltīt sistemātiskie 
apmeklētāji. Bet kas? Domājams, ka to pauž gadījuma 
cilvēki, vēlēdamies būt pārāki vai arī nebūdami apveltīti 
ar parādību pareizu uztveri vai spēju paši radīt, izjust, 
secināt, ticēt... Laikam viņi ir tie, kas visur redz tikai 
tumsu. Nedusmosimies uz viņiem, vienīgi dziļi 
nožēlosim. Viņi ir nelaimīgi, jo visur redz negatīvo un 
viņu gars vienmēr ir nomākts, viņu dzīve ir drūma, 
tumša, īgnuma pārņemta... Lūgsim Dievu viņu 
apgaismošanai. " Kas gan spēs atbrīvoties no zemiskas 
rīcības, ja Tu viņu nepacelsi, mans Dievs?” (Mieram 
tuvu (MT), 2014., 105.lpp) " Māci man rīkoties ar 
stingrību un gudrību, nevienu nesarūgtinot un 
netraucējot." (MT, 112.lpp) Necentīsimies akcentēt viņu 
pausto negatīvismu, lai neizsauktu dižošanos, paužot 
viltus pašlepnumu: "Re, kā mēs iezvēlām, kā viņiem 
sāp!" Un viņi varēs turpināt zākāt... 

" Man jāatver sava sirds pret visiem, kurus satieku, 
īpaši pret tiem, kurus mīlēt visgrūtāk... Kungs, dod man 
spēku lēni tiesāt un ātri piedot, lēni kritizēt un pamācīt, 
bet ātri un noturīgi izvēlēties pacietību, līdzjūtību un 
mīlestību."   (MT, 131.lpp) 

Nepiesārņosim savu sirdsapziņu! " Varbūt kāds ko 
sliktu teica? Atstāj to un spiedies tuvāk Man. Neaizstāvi 
sevi! Kad tev netaisnība notiek, Es likšu tavai taisnībai 
parādīties kā gaismai un tavai tiesai kā dienas 
spožumam."   (Ps 37,6) 

Jaunā gada ritējumā gribas darīt krietnus darbus, 
piepildot dvēseli ar gaišu prieku. Viens no labākajiem 
veikumiem, ko varam izdarīt, ir vairot gaismu pašiem 
savās sirdīs, jo tikai tad mēs spēsim ieraudzīt gaismu 
citos. Un, kad pamanīsim labo apkārtējos, iedrošināsim 
viņus nodot šo gaismas lukturi tālāk. 

" Dievs mūs iemīlēja, tad arī mums vajag citam citu 
mīlēt. Caur to Dievs paliek mūsos." (MT, 2015., 63.lpp) 

Vilhelmīne Eisaka 
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Priestera Ilmāra — Pētera Tolstova Priesterības 
desmitgades svinības Lielvārdē 

2015. gada 31. janvāris bija liela prieka diena Lielvārdes 
draudzei, kurā priesteris Ilmārs Tolstovs svinēja pateicības 
Euharistiju par desmit ražīgi un svētīgi nokalpotajiem 
gadiem Kristus druvā. Svinīgo svēto Misi vadīja pats mūsu 
diecēzes arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš ar to 
pagodināja gan jubilāru, gan mūsu draudzi. Ar arhibīskapu 
koncelebrēja 15 priesteri, kuri atbrauca uz šīm svinībām. 
Pr. Ilmārs pats teica sprediķi, uzsverot priestera būtības 
pamatus. Misē muzicēja jauniešu “Rock” grupa “Ex 
animo” no Rīgas sv. Jēkaba katedrāles, bet svinīgās Ievada 
procesijas laikā draudzes koris dziedāja antifonu “Tu es 
sacerdos” - “Tu esi priesteris uz mūžiem” un pēc 
Komūnijas pateicības himnu “Te Deum laudamus”. 
Dievkalpojuma noslēgumā arhibīskaps uzrunāja jubilāru un 
mudināja draudzi “stiprināt tās pamatus” gan savstarpējās 
attiecībās, gan reāli “gada laikā nostiprināt dievnama 
pamatus, lai ēka būtu nostiprināta”.  Mūsu augstais gans 
rūpējas par mūsu baznīcas stāvokli, taču tās restaurācija 
jāveic pašai draudzei, kas ir tās svēts pienākums. Būsim 
paklausīgi arhibīskapa mudinājumam un mobilizēsimies 
darbam! 

Draudze uzdāvināja pr. Ilmāram skaistu violetās krāsas 
ornātu, ko lieto Adventa un Gavēņa laikos, kā arī bēru 
Misēs par mirušajiem. Draudzes koris viņam veltīja 
apsveikuma dziesmu: “Lai svētī”. Pēc tam tika apsveikts 
arī mūsu arhibīskaps, kuram 15.02. būs 60 gadu jubileja. 
Pēc apsveikuma ciemiņi pulcējās uz svētku mielastu viesu 
mājā “Rītausmas” Lauktehnikā. Bija ļoti garšīgi! Ņamm!!! 

Atgriežoties pie jubilāra dzīves gājuma, tad tas sākās 
Rīgā 25.05.1977. Āra un Ingrīdas ģimenē, kur dzima arī 
māsa Ilze. Diemžēl sākotnēji viņam nebija iespēja augt 
kristīgā atmosfērā. Dzīvojot Ķegumā un beidzot 
pamatskolu,  ģimenē par Dievu nedzirdēja. Pēc 9. klases 
studijas turpināja Vecbebru Lauksaimniecības tehnikumā. 

1991. gadā Ilmāram ,,iekrita” acīs kāds misionārs, kurš, 
iekāpjot vilcienā, teica: ,,Jēzus ir dzīvs! Atgriezieties no 
grēkiem!” Jauneklis nodomāja: ,,Ko viņi te dara?” Tā bija 
kā ,,šoka” terapija. Viņi parādīja 1 dolāra banknoti, kur 
angļu valodā rakstīts ,,Mēs ticam Dievam” un lika izlasīt 
Bībeli – Jauno Derību un iemācīties lūgšanu ,,Tēvs mūsu”. 
Ilmārs Bībeli izlasīja un nolika plauktā kā izlasītu grāmatu. 
Tā bija pirmā saskarsme ar Dievu.  Bijis tāds īpašs 
saviļņojums, taču tas beidzās.  

Uzdodot jautājumu: ,,Kāda jēga ir manai dzīvei un kam 
es dzīvoju savos 17 gados?” Ilmāra rokās nonāca Jehovas 
liecinieku brošūra, kur viss ir izskaidrots. Viņš nopriecājies 
un teicis, ka grib kļūt par Jehovas liecinieku. Gribējis ar 
viņiem satikties, taču tas nenotika. Pabeidza tehnikumu 
1996. gada pavasarī, kad tēvs viņam teica: ,,Ar tevi ir traki! 
Tu dzer un vēlies būt par Jehovas liecinieku. Tevi vajag 
nokristīt normālā baznīcā – katoļu vai luterāņu!” Māte bija 
luterāne, bet tēvs katolis. Tad uz lapas viņš sarakstīja 
luterāņu un katoļu plusus un mīnusus. Ilmāru ļoti fascinēja 
Pāvests Jānis Pāvils II. Vecbebru kapusvētkos tēvs Ilmāru 
iepazīstināja ar priesteri Andri Blūmu, kura žilbinošais 
smaids apskaidroja jaunekli. Priesteris iedeva  
grāmatu ,,Slavējiet Kungu!” un lika mācīties katehismu. 

Septembrī Ilmārs devās uz Kokneses baznīcu pie 
priestera Andra Blūma, lai turpinātu gatavoties Kristībām. 
Tā bija 1996. gada septembra pirmā svētdiena, kad viņš 

esot ienācis Kokneses baznīcā un nokritis ceļos. Tajā brīdī 
sapratis, ka  baznīcā ir jābūt katru svētdienu. Darbdienās 
strādājis laukos, bet svētdienās ar moci vai velosipēdu 
brauca uz sv. Misi. Atgriežoties Jelgavā uz 4 gadu studijām 
Latvijas Lauksaimniecības Universitātē 1996. gadā, 
sapratis, ka tik bieži vairs netiks uz Koknesi. Meklēja 
baznīcu Lielvārdē. Svētdien no rīta ieradās Lielvārdē un 
gāja lūgties kopā ar  tantukiem. Viņas mācīja lūgties 
Rožukroni un bija ļoti priecīgas, ka viņu bariņā ir viens 
jauns puisis, kuram viss interesē un patīk. Mūžībā 
aizgājušais monsinjors Zigfrīds Naglis, kurš toreiz kalpoja 
Lielvārdes baznīcā, pabeidza Ilmāru gatavot kristībām un 
22.12.1996. viņu nokristīja. Toreiz bija pirmā grēksūdze. 
Zeme drebēja! Ilmārs ir pateicīgs Dievam, ka bija iespēja 
piekalpot kā ministrantam Jelgavas katedrālē rīta un vakara 
sv. Misēs. 14.08.1997. Aglonā viņš saņēma Iestiprināšanas 
sakramentu.  

Reizē ar Ilmāra kristībām atgriezās arī viņa vecāki. Tētis 
ar mammu salaulājās. Gandrīz katru vakaru  mājās bija 
sarunas par Dievu, par Bībeli, bija lūgšanu grupas. Mamma 
ar māsu sāka iet svētceļojumā un konvertējās katoļticībā. 
Māsa pabeidza RARZI un strādāja par katehēti Lielvārdes 
draudzē. Ilmārs bija uz gadu par Lielvārdes draudzes 
priekšnieku. 

Rīgas Garīgajā seminārā Ilmārs iestājās 2000. gadā. 
Tagadējais arhibīskaps Z. Stankevičs toreiz seminārā bija 
garīgais vadītājs. Bija ļoti vērtīgas viņa konferences un 
viņš ,,iedeva” labu pamatu. Radās dažādi pastorālie 
virzieni, jo Baznīcu seminārists ieraudzīja plašā dimensijā.  

Jāatzīmē, ka 2005. gada 30. janvārī kardināls Jānis 
Pujats ordinēja diakonu lmāru Tolstovu par priesteri un 
uzreiz nozīmēja viņu par vikāru Ogrē, vienlaicīgi vēl 
turpinot studijas seminārā. Tad īslaicīgi viņš strādāja kā 
vikārs Rīgas Kristus Karaļa, Siguldas un Madonas 
draudzēs. Bet 6 gadus ražīgi strādāja sv. Jēkaba katedrālē. 

Mūsu draudzei ir nozīmīgi, ka 6.02.2005. jauniesvētītais 
priesteris Ilmārs Tolstovs svinēja savu Pirmo sv. Misi 
(Primīciju) Lielvārdes katoļu baznīcā. Tajā piedalījās 
vairāki priesteri, semināra audzēkņi, ticīgie, kas bija 
sapulcējušies no tuvākas un tālākas apkaimes, kā arī 
primicianta ģimene.  

 
6.02. 
2005. 
 
Primī-
cijas  
Mise 
Liel-
vārdes 
baznīcā 
 
 

Svētajā Misē homīliju teica Dvietes prāvests Eduards 
Zaksis. Mises dziedājumus izpildīja Lielvārdes un Ogres 
apvienotais koris. Pēc Svētās Mises jaunais priesteris deva 
primicianta svētību visiem klātesošajiem. 

Paldies visiem, kuri piedalījās pr. Ilmāra  Priesterības 
desmitgades svētkos 31.01.! Aktuāli viņš jau 3 gadus studē 
Fundamentālo Teoloģiju Ļubļinas Universitātē Polijā. Lai 
Dievs svētī un palīdz sasniegt doktora grādu!        
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Izsakām dziļu līdzjūtību draudzes 
aktīvākajai loceklei  

Genovefai Rankai krustmeitu 
Natāliju Vītoliņu pāragri zaudējot. 
„Kad man ir daudz sirdēstu, tad Tavs 

mierinājums iepriecina manu dvēseli.” (Ps.94, 190) 

„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; 

10:40 – “Rūgtās asaras” dziedājums Lielajā Gavēnī; 
11:00 – Sv. Mise. 

Darbdienās: 

Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00; otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās un piektdienās: sv. Mise pl. 18:00. 

Krustaceļš: trešdienās, piektdienās un sestdienās 
pl. 17:00 pirms sv. Mises. 

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. Pēc Mises — Svētā stunda. 
 

6.02. — Mēneša pirmās piektdienas 
dievkalpojums Jēzus Sirds godam pl. 18:00. 
 

11.02. —  Dievmātes parādīšanās Lurdā piemiņas 
diena un Vispasaules slimnieku diena: 
Slimnieku sakramenta piešķiršana sv. Mises laikā   
pl. 18:00. Pēc sv. Mises — Rožukronis par 
slimniekiem Vissvētākā Sakramenta priekšā. 
 

14.02. — Eiropas aizbildņu sv. Cirila un Metodija 
svētki. 
17.02. —Aizgavēņa vakarā: Pankūku balle pēc sv. 
Mises. Lūgums atnest maziņu “groziņu” ar pašceptām 
dažāda veida pankūkām. Labākās un oriģinālākās 
pankūkas saimniece saņems apbalvojumu pankūku 
konkursā. Varēs redzēt bildes un fragmentus no mūsu 
kopīgajiem draudzes darbiem. 
18.02. — Pelnu Trešdiena, Lielā Gavēņa sākums. 
18:00 — sv. Mise Lielvārdē ar svētīto pelnu 
kaisīšanu uz galvas ticīgajiem. 
Jāievēro STINGRS GAVĒNIS bez gaļas un piena 
produktiem (izņēmums: mazi bērni, veci un slimi 
cilvēki). Atļauta 1 ēdienreize līdz sātam, pārējas ir ļoti 
vieglas uzkodas. Aizliegtas izpriecas, skaļa mūzika. 
22.02. — Sv. Pētera katedras svētki. 
 

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!!! 

Sirsnīgi sveicam priesteri  

Ilmāru Tolstovu ar Priesterības 
desmitgadi!!! 

Visu siržu zinātājs Kungs ar Svētā 
Gara svētību ir aicinājis Jūs 

kalpošanai Mātei Baznīcai, lai pēc 
apustuļu piemēra Jūs būtu labais gans, kurš atdod 

savu dzīvību par savām avīm (sal. Jņ. 10, 11).  

Lai turpmākajā kalpošanas laikā Jums daudz  
Dieva žēlastību un Svētā Gara vadība! 

Jubilārs ar arhibīskapu Z. Stankeviču, priesteriem, mūķenēm 
un vecākiem pēc dievkalpojuma 31.01.2015. 

Lai slavēts Jēzus Kristus! 
Sirsnīga pateicība draudzes loceklēm Geņai, Ņinai un 

visiem labas gribas cilvēkiem par lūgšanām nodomā par 
manu vīru Juri slimības laikā.  
Tāpat arī mīļš Paldies koristēm, māsām: Verai, Jadvigai 
un Eleonorai, priesterim Andrim Solimam un visiem 
draudzes locekļiem par atbalstu smagajā dzīves mirklī, 
izvadot manu vīru pēdējā gaitā.         Anita Ozola  Ķegumā 

Pateicamies prieterim A. Solimam, 

ērģelniecei Janai, koristēm 

Jolantai, Dzintrai, Verai, Jadvigai, 

Ļoņai par atsaucību, sirsnību un 

atbalstu — meitu un krustmeitu 

Natāliju guldot zemes klēpī! 

Patiesā cieņā: Tekla Rubine un Genovefa Ranka 


