
 

 

Surrexit Dominus vere! Alleluja!!! 

Mūsu           draudze 
Aprīlis, 2016  Nr. 4(33) 

Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 
Redakcijas sleja 

Kristus ir augšāmcēlies! Alleluja! 
Klupdami, krizdami mūsu šī gada dzīves 

krustaceļā, tomēr mēs esam nonākuši līdz skanīgajiem 
Lieldienu svētkiem, kuros no visas savas gana sirds es 
mīļi sveicu visus mūsu draudžu locekļus un arī tos, 
kuri lasa šo mazo avīzīti. Sevišķi ietveru svētku 
sveicienā visus slimos, vecos, vientuļos, pansionātos 
un slimnīcās esošos cilvēciņus, kuri man ir sevišķi 
dārgi. Visiem jums lūdzu no Godības Ķēniņa stipru 
veselību, izturību, pacietību ciešanās, slimībās, sāpēs, 
vientulībā, lai jūs spētu atdot Viņam savu siržu  
aizvainojumus un gūtu Uzvaras Kunga nesto prieku, 
ka Viņš ir uzvarējis Nāvi un atjaunojis mums dzīvību 
sava Tēva valstībā. Tā ir visu mūsu lielā cerība un 
nepelnītā dāvana, kuru pats Pestītājs mums dāvina 
šajos visaugstākajos mūsu ticības svētkos: Lieldienās. 
Pieņemsim, vismīļie draugi, šo Jēzus dāvanu ar lielu 
pateicību un prieku, ka mums, necienīgajiem Dieva 
bērniem, ir atgrieztas tiesības Dievu atkal saukt par 
savu Tēti un Jēzu — par Brāli. Mūsu tēvija reāli ir 
debesīs, uz kurieni mēs visi kādreiz dosimies, lai 
ieņemtu vietu Svēto sadraudzībā Triumfējošajā 
Baznīcā. Tāpēc dzīvosim kristīgi šeit virs zemes savu 
laicīgo dzīvi, lai mums netiktu atteikts mājoklis 
debesīs.  

Šajā Dieva Žēlsirdības gadā izmantosim visas 
iespējas uzlabot savas attiecības ar Kungu un 
tuvākajiem, ar kuriem pārtrūka kontakti. Uz krusta 
Jēzus lūdzās par saviem slepkavām un tiem piedeva. 
Piedosim arī mēs viens otram savstarpējos 
pāridarījumus, aizvainojumus, pārpratumus, kuru dēļ 
cieš arī pats Pestītājs. Ja mēs nespējam samierināties 
savā starpā, tad kā mēs drīkstam vispār sevi saukt par 
kristiešiem un pieņemt Jēzus Svēto Miesu un Asinis? 
Nepietiek aizskriet uz citu draudzi un izsūdzēt grēkus 
par to, cik jūs esat caur kādu aizvainoti, un turpināt 
nēsāt sirdī šo aizvainojumu, naidu, ļaunumu, tādā 
veidā svētzadzīgi pieņemot Vissvētāko Sakramentu. 
Piedod nozīmē vēlēt citam labu, lūgties par viņu un 
pasniegt izlīguma roku viņam Kristus mīlestības 
vārdā. Vai esam gatavi to izdarīt tagad, šajā 
Žēlsirdības gadā? Dosim pozitīvu atbildi Jēzum un 
atmetīsim visas mūsu ķildas, sašķeltību, egoismu un 
aizspriedumus! Lai Lieldienu svētums ienes mūsu 
sirdīs patiesu mieru, prieku un labu gribu kalpot 
Dievam, Baznīcai un tuvākajiem ar atvērtām sirdīm un 
rokām! Stiprināsim savas draudzes garīgos pamatus! 

Mīlestībā, lūgšanās un pateicībā: pr. Andris Solims 

Kur notika Lielvārdē  pirmā Sv.  Mise. 

  Pēc Mārtiņa Lutera ieviestās reformācijas 
1525. gadā nav zināms, vai kaut kur Lielvārdē ir 
bijušas katoļu pulcēšanās un dievkalpojumi, bet droši 
zināms, ka 1932. gadā Lielvārdē misijas darbu uzsāka 
Rīgas dekāns un Sāpju Dievmātes baznīcas prelāts 
Eduards Stukels (1881.- 1956.). Šeit darba gaitās kā 
strādnieki un kalpi bija ieradušies ap pusotra simta 
katoļu. Bija vajadzīga viņu garīgā aprūpe. Dekāns 
Stukels tikās ar katoļiem un noorganizēja pirmo sv. 
Misi 1932. gada 16. maijā Rembates tautas namā 
( tajā vietā tagad ir Lielvārdes kultūras nams). Te 
laikam jāpaskaidro par Rembati un Lielvārdi vairāk. 

Pirms Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņām 
(1914.- 1920.) tagadējā Lielvārdes pilsētas teritorijā 
atradās Rembates miža ar zemi līdz Gaismas ielai un 
tagadējā pagasta teritorijā ( ieskaitot Lāčplēsi) bija 
Lielvārdes muiža. Kara laikā visas muižu un zemnieku 
ēkas un dzelzceļa stacija „Ringmundshof” tika pilnīgi 
nopostītas. Muižnieki bija prom. Ap 1919. gadu 
staciju, pie kuras bija izveidojies neliels miests, 
nosauca par Rembates staciju. 1925.gadā tika nolemts 
Rembates miestu pievienot Lielvārdes pagastam. Pēc 
lieliem strīdiem šim apvienojumam tika dots 
Lielvārdes nosaukums un Rembates stacija arī tika 
pārdēvēta par Lielvārdes staciju. Rembatieši savu celto 
tautas namu tā arī sauca par savu. 1962. gadā tautas 
nams nodega remonta laikā. Tā vietā 1976. gadā 
atklāja tagadējo Lielvārdes kultūras namu. Šodien 
Rembates nosaukums palicis vienīgi barona 
Rautenfelda veidotajam parkam. Arī saliņa 1968. gadā 
nosaukta par Spīdalas saliņu. 

Anastasija Neretniece 
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Mācāmies cienīt citu cilvēku laiku 
 

Ar vēja spārniem aizskrējis visklusākais un 
skumjākais gada mēnesis – Jēzus ciešanu atceres laiks. 
Man jau no bērnības paticis gavēņa laiks ar savām 
skaistajām un sāpju pilnajām gavēņa dziesmām. 
Apdarījuši mājas darbus, kaimiņi sanāca kopā, un tika 
dziedātas katra mīļākās dziesmas, jo baznīca bija 
patālu.  

Dažreiz paliek bēdīgi, ak, mēs tagad neprotam 
novērtēt to, ka mums Dieva nams ir gandrīz pie 
sliekšņa. Nav jāstaigā garie ceļa gabali, bet mēs 
neatrodam laiku un gribu, lai šo izdevību izmantotu. 

Šogad mūs iepriecināja rekolekciju pēcpusdiena. 
Pie mums viesojās māsas Tabita un Natālija no 
Bērniņa Jēzus māsu karmelīšu kongregācijas. Patika 
viņu stāstījums par savām gaitām, darbiem un 
lūgšanām kopā ar draudzi.  

Mana klusā vēlēšanās būtu, lai mēs iemācītos cienīt 
šos cilvēkus, jo ne katru dienu tiekamies ar viņiem. 
Māsas gatavojās un brauca tikties ar mums, un ir 
kauns, ka mēs nākam ar kavēšanos uz šo tikšanos. 
Citiem tas ir kļuvis jau kā netikums – atnākt uz 
dievkalpojumu ar pusstundas nokavēšanos. Bet tad jau 
tāda piedalīšanās Misē nav derīga, jo tajā ir jāpiedalās 
no tās paša sākuma līdz beigām, nevis tikai līdz 
Komūnijas brīdim, kad daudzi jau aiziet projām bez 
nobeiguma svētības saņemšanas – neatkarīgi no Mises 
garuma. Tas arī daudziem ir kļuvis kā netikums, no 
kura vajag atbrīvoties. 

Kolektīvā, kurā es strādāju, bija nerakstīts likums – 
uz jebkuru pasākumu ierasties vismaz piecas minūtes 
pirms sākuma. Lai mēs nenokavējam arī savlaicīgi 
atnākt uz svētdienu un svētku Misēm, arī uz Lieldienu 
dievkalpojumiem! 

Lai Kristus Augšāmcelšanās svētki ienāk katrā 
mūsu ģimenē un mūsu sirdīs. 

Antoņina Ratniece 

******************************************** 
Palīdzēsim atjaunot baznīcas pamatus! 
Jēzus Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! 

Līdz ar Jēzus Kristus atnākšanas svētkiem tuvojas arī 
gada skaistākais mēnesis pavasaris, un mostas visa 
dzīvā radība, nesot katram cilvēkam prieku un 
dvēseles mieru.  

Arī man šis pavasaris atnesis necerētu prieku. 
Patiecoties Lielvārdes katoļu draudzes prāvestam 
Andrim Solimam un Antoņinai Ratniecei, ar viņu 
atbalstu man tika dota iespēja nokļūt Lielvārdes katoļu 
baznīcā uz vakara dievkalpojumu. Slimības dēļ 
baznīcu nebiju apmeklējusi vairākus gadus. 

Ienākot baznīcā, mani priecēja un pārsteidza tas, cik 
gaumīgi sakārtots ir mūsu dievnams. Par šo darbu 
jāpateicas visiem draudzes dalībniekiem, un visvairāk 
Ņinai un Geņai. Par saimnieciskajiem darbiem 
jāpateicas mūsu draudzes prāvestam, kā arī 
Aleksandra Kozlovska praktiskajam atbalstam. 

Gribu lūgt arī citu uzņēmumu vadītājus sniegt 
atbalstu baznīcas pamatu nostiprināšanai. Ja pamati 
netiks atjaunoti, baznīca sabruks. 

Uz šo dievnamu priekos un bēdās nāk daudzi 
cilvēki, kuri cēla un veidoja kolhozu „Lāčplēsis”. 
Atbalstiet baznīcas pamatu nostiprināšanu un Dievs 
jums atmaksās!  

Novēlu draudzes prāvestam un viņa māmiņai labu 
veselību! 

P. Kravale 
 

~~~~~~~~ + ~~~~~~~~ + ~~~~~~~~+~~~~~~~~~  
 

Dieva Žēlsirdības novenna pirms Dieva Žēlsirdības 
svētkiem (03.04.2016.) 

 
Katrā novennas dienā lūdzamies:  
Dieva Žēlsirdības kronīti, Tēvs mūsu, Esi sveicināta, 
Marija, Gods lai ir Tēvam. 
 
Pirmā novennas diena - 25. marts  
 
Lūgsim Dieva žēlsirdību visai cilvēcei, bet īpaši 
grēciniekiem. 
“Žēlsirdīgais Jēzu, kurš, neskatoties uz mūsu grēkiem, 
apžē1ojies un piedod, raugies uz mūsu uzticību, ar kādu 
mēs nākam pie Tavas nebeidzamās labsirdības; uzņem mūs 
visus Tavas žēlsirdīgās Sirds mājokļos un neatraidi nevienu 
no mums. Mēs lūdzam Tevi caur to mīlestību, kas vieno 
Tevi ar Tēvu un Svēto Garu. 
Mūžīgais Tēvs, skaties ar žēlsirdības acīm uz 
visu cilvēci, bet vispirms uz nabaga 
grēciniekiem, kuru vienīgā cerība ir Tava Dēla 
un mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlsirdīgā Sirds. 
Viņa sāpīgo ciešanu dēļ parādi mums savu 
žēlsirdību, lai mēs varētu slavēt Tevi mūžu 
mūžos. Amen.  
 
Otrā novennas diena - 26. marts 
Lūgsim Dievu par priesteriem un konsekrētām 
personām.  
Žēlsirdīgais Jēzu, no kura nāk viss labais, esi labvēlīgs un 
pavairo savas žēlastības dāvanas priesteru un konsekrēto 
personu dvēselēs, lai viņi cienīgi un sekmīgi pildītu savus 
pienākumus Tavā vīna dārzā, pamudinādami ar vārdiem un 
piemēru visus ļaudis mūžīgai Dieva žēlsirdības slavēšanai.  
Mūžīgais Tēvs, skaties ar žēlsirdības acīm uz Tava vīna 
dārza strādnieku -priesteru un konsekrēto personu - 
dvēselēm un dāvā viņiem svētību, kas ir sevišķa Tava 
Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīlestība. Apveltī tos ar 
savas svētības spēku un dāvā viņiem gaismu, lai viņi paši 
ietu un ticīgajiem rādītu pestīšanas ceļu, izlūgdami viņiem 
Tavu žēlsirdību. Amen. 
 
Trešā novennas diena - 27. marts  
Lūgsim Dievu par visiem kristiešiem.  
Žēlsirdīgais Jēzu, kas bagātīgi piešķir žēlastības no 
dievišķās žēlsirdības daudzuma, uzņem visus kristiešus 
Tavas žēlsirdīgās Sirds mājokļos un neatstum mūs no tās. 
Mēs lūdzam Tevi caur to mīlestību, kas vieno Tevi ar Tēvu 
un Svēto Garu.  
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Mūžīgais Tēvs, skaties ar žēlsirdības acīm uz ticīgo 
dvēselēm, kas ir Tava Dēla mīļotais mantojums. Viņa 
sāpīgo ciešanu dēļ dāvā viņiem svētību un apveltī tos ar 
savu pastāvīgo palīdzību. Dod, lai viņi nekad nezaudē 
mīlestības un ticības dārgmantu, bet lai kopā ar eņģeļu un 
svēto pulkiem slavētu Tavu neizdibināmo žēlsirdību visos 
mūžu mūžos. Amen. 
  
Ceturtā novennas diena - 28. martā  
Lūgsim Dievu par pagāniem un neticīgajiem, kuri vē1 
nepazīst Tavu žēlsirdību!  
Žēlsirdīgais Jēzu, kas esi pasaules gaisma, uzņem savas 
žēlsirdīgās Sirds mājokļos pagānu un neticīgo dvēseles, kas 
Tevi vē1 nepazīst!  
Lai viņus apgaismo Tava žēlastība, lai ari viņi kopā ar 
mums slavētu Tavas žēlsirdības brīnumus mūžīgi! 
Mūžīgais Tēvs, skaties ar žēlsirdības acīm uz pagānu un 
neticīgo dvēselēm, kas vē1 nepazīst Tava Dēla un mūsu 
Kunga Jēzus Kristus žēlsirdīgo Sirdi. Pievelc viņus visus 
pie Evaņģēlija gaismas, lai tie saprastu, cik liela laime ir 
Tevi mīlēt un slavēt Tavu žēlsirdību visos mūžu mūžos. 
Amen. 
 
Piektā novennas diena - 29. marts 
Lūgsim Dievu par tiem, kas ir maldījušies ticībā.  
Žēlsirdīgais Jēzu, kas neatsaki labsirdību un gaismu tiem, 
kas to pazemīgi no Tevis lūdz, uzņem savas Žēlsirdīgās 
Sirds mājokļos tās dvēseles, kas maldās ticībā, pievelc 
viņus ar savu gaismu Baznīcas vienībā, lai tie kopā ar 
mums slavētu Tavas žēlsirdības lielumu mūžīgi mūžos.  
Mūžīgais Tēvs, raugies ar savas žēlsirdības acīm uz 
dvēselēm, kas maldās! Neskaties uz viņu ļaunprātību, bet 
atceroties Tava Dēla mīlestību un Viņa ciešanas, pirms 
kurām Viņš Tevi tik sirsnīgi lūdza: "Lai visi būtu 
viens," (Jņ 17(2 1) dari, lai šīs dvēseles jo ātrāk atgrieztos 
svētajā vienībā un reizē ar mums slavētu Tavu žēlsirdību 
mūžu mūžos. Amen.  
 

Sestā novennas diena - 30. marts 
Lūgsim Dievu par maziem bērniņiem un tām dvēselēm, 
kas kļuvušas tiem līdzīgas!  
Žēlsirdīgais Jēzu, kas esi teicis: "Mācieties no manis, jo es 
esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi," (Mt 11 (29) pieņem 
Tavas Žēlsirdīgās Sirds mājokļos mazo bērnu dvēseles, kā 
arī to dvēseles, kas lēnprātībā kļuvušas līdzīgas viņām. 
Dari, lai šīs dvēseles pastāvīgi mājotu Tavā Sirdī, vienmēr 
slavējot Dieva žēlsirdību.  
Mūžīgais Tēvs, skaties ar žēlsirdības acīm uz maziem 
bērniem un uz visām lēnprātīgām un pazemīgām dvēselēm, 
kas visvairāk kļuvušas Iīdzīgas Tavam Dēlam, un kuru 
tikumu patīkamā smarža ceļas uz augšu līdz Tavam tronim. 
Žēlsirdības Tēvs, mēs Tevi lūdzam Tavas mīlestības dēļ 
pret šīm dvēselēm, svēti mūs un visu pasauli, lai mēs visi 
slavētu Tavu nebeidzamo žēlsirdību mūžu mūžos. Amen. 
  
Septītā novennas diena - 31. marts  
Lūgsim Dievu par tiem, kas godina dievišķo Žēlsirdību!  
Žēlsirdīgais Jēzu, pieņem Tavas Sirds mājokļos tās 
dvēseles, kas īpašā veidā godina Dieva žēlsirdību un Viņa 
varenību, kā ari tās dvēseles, kuras vēlas ar Tevi dalīties 
ciešanās un grūtībās, tās upurējot nodomā par visu cilvēci. 
Dāvā tām savu žēlsirdību un dod pacietības un izturības 
žēlastību! Mūžīgais Tēvs, skaties ar žēlsirdības acīm uz 

tām dvēselēm, kas īpašā veidā slavē un godina Tavu 
žēlsirdību, kuru lūpas nebeidz dziedāt Tev slavas dziesmas 
un rokas darīt žēlsirdības darbus. Mēs Tevi lūdzam, parādi 
šīm dvēselēm Tavu žēlsirdību, kā Tu esi solījis, it sevišķi 
nāves stundā. Amen.  
  
Astotā novennas diena - 1. aprīlis  
Lūgsim Dievu par dvēselēm šķīstītavā.  
Žēlsirdīgais Jēzu, kas esi teicis: "Esiet žēlsirdīgi, kā arī jūsu 
Tēvs ir žēlsirdīgs!" (Lk 6, 36), uzņem savas žēlsirdīgās 
Sirds mājokļos dvēseles, kas, gandarīdamas Dieva 
taisnībai, cieš šķīstītavā. Lai Asiņu un ūdens straume, kas 
izplūda no Tavas Dievišķās Sirds, dzēš šķīstīšanas uguns 
liesmas, un lai arī tur tiek slavēta Tava žēlsirdība!  
Mūžīgais Tēvs, skaties ar žēlsirdības acīm uz dvēselēm, kas 
cieš šķīstītavā, un caur Kristus Kunga ciešanām un Viņa 
Sirds sāpēm parādi savu žēlsirdību tām, kas jau tagad ir 
padotas Tavam taisnīgajam skatienam! Mēs Tevi lūdzam, 
raugies uz šīm dvēselēm caur Tava mīļā Dēla un mūsu 
Kunga Jēzus Kristus brūcēm. Viņa žēlsirdība ir pārāka par 
taisnību. Amen. 
 
Devītā novennas diena - 2. aprīlis 
Lūgsim Dievu par atsalušām dvēselēm. 
Žēlsirdīgais Jēzu, kas esi pati labsirdība, ieved savas 
žēlsirdīgās Sirds mājokļos visas atsalušās dvēseles, par 
kurām Tu īpašā veidā lūdzies  
Olīvdārzā. Iegremdē Tavas šķīstās mīlestības liesmās un 
sasildi tās dvēseles, kas līdzinās ziemas ledum, lai tās no 
jauna iedegtos arvien lielākā dedzībā un slavētu Tavu 
neizdibināmo žēlsirdību!  
Mūžīgais Tēvs, skaties ar žēlsirdības acīm uz atsalušām 
dvēselēm, kuru dēļ kādreiz Olīvdārzā no Tava Dēla žēlīgās 
Sirds izlauzās sāpju nopūta: "Lai šis biķeris iet man 
secen." (Mt 26, 39) Mēs Tevi lūdzam caur Tava mīļā Dēla 
un mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanām un agoniju uz 
krusta aizdedzini atsalušās dvēseles ar jaunu dedzību Tavai 
slavai, ielej viņu sirdīs īstu mīlestību, kuras atdzīvināti, viņi 
darītu žēlsirdības darbus šeit virs zemes un slavētu Tavu 
žēlsirdību mūžu mūžos. Amen.  
 

Lūgšana Dieva Žēlsirdības izlūgšanai caur svētās 
māsas Faustīnas aizbildniecību 

Dievs, kura žēlsirdība pārspēj visus Tavus darbus, es 
pateicos Tev par daudzajām žēlastībām, ar kurām tik 
bagātīgi Tu biji vēlējies apveltīt savu kalponi māsu 
Faustīnu, bet visvairāk par to, ka Tu viņai īpaša veidā 
esi atklājis Tavas žēlsirdības dziļumus, kurus šajos 
grūtajos laikos Tu gribi jo bagātīgi izliet pār 
atsevišķām cilvēku dvēselēm un arī pār visu izmocīto 
un nomaldījušos cilvēci. Tāpēc ar lielu paļāvību es 
lūdzu Tevi, esi labvēlīgs arī man, parādot, savu 
žēlsirdību, un, ja tas ir nepieciešams manas dvēseles 
labumam, piešķir man žēlastību (... minēt to), kura 
man liekas tik loti nozīmīga. Padari to caur svētās 
masas Faustīnas nopelniem un aizbildniecību, jo Tu 
esi viņu izvēlējis par savas žēlsirdības apustuli. 
Tā kā Tavai žēlsirdībai nav robežu, es lūdzu Tevi 
caur tās pašas svētas māsas Faustīnas aizbildniecību: 
uzņem savā žēlsirdībā mūsu mīļoto dzimteni Latviju 
un pasargā to no visām nelaimēm! Dod, lai mēs 
vienmēr paliktu uzticīgi Tavam Dēlam un vienai, 
svētai, katoliskai un apustuliskajai Baznīcai. Amen.  
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Dievkalpojumu kārtība 
Lielvārdes 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, piektdienās un sestdienās:  

sv. Mise pl. 18:00. 
 

28.03. – Otrajās Lieldienās: 
Lielvārdē dievkalpojums nenotiks, jo būs sv. Mises: 

pl. 13:00 – Ķeipenē; 
pl. 15:00 – Madlienas pansionātā. 

 
1.04. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums 

Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 18:00.  

7.04. — mēneša pirmā ceturtdiena:  sv. Mise 
 pl. 18:00 par visiem dzīvajiem draudzes 

locekļiem. Pēc sv. Mises - Svētā stunda. 

3. aprīlī — Dieva Žēlsirdības svētkos (Baltajā 
svētdienā) 

11:00 — svinīgā sv. Mise Lielvārdē. 
 

4. aprīlī — Kunga pasludināšanas svētkos: 
18:00 — svinīgā sv. Mise Lielvārdē. 

Augšāmcelšanās vēsts 

Trešajā dienā, kā pravietots Rakstos,  
Kapa akmens projām vēlies, 
Dzīvs Kristus no mirušajiem Augšāmcēlies. 
 

Skan prieka vēsts no sirds uz sirdi - 
Patiesi, patiesi Kristus ir augšāmcēlies 
Aleluja! Aleluja! Aleluja!  
 

Jēzus, Mūžīgā Patiesība, es ticu uz Tevi! 
Jēzu, Bezgalīgā žēlastība, es ceru uz Tevi! 
Jēzu, visaugstākais un cēlākais labums, 
Es mīlu Tevi no visas sirds.                           Valērija Kalve 

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

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

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!!! 

Aicinām ziedot Baznīcas remontdarbiem!!! 
 Ziedojumu  var nodot personīgi dievnamā 

prāvestam A.Solimam vai ieskai t draudzes kontā:  
Lielvārdes Romas katoļu draudze,  

Reģ. Nr. 90001080360 
SEB Banka Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451  

Klausie es  un  atbals et  katoļu  Radio Marija Latvija 
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv  

Sirsnīga pateicība visiem, kuri organizēja un 
piedalījās Lielās nedēļas dievkalpojumos: dievnama 
kopējiem, floristei Dagnijai Stikānei, koristiem, 
ērģelniecēm, ministrantiem un visiem mūsu draudzes 
patriotiem, kuri uztur šo draudzi.  

Golgātas kalnā 
Debesīs raugās uz augšu paceltais krusts, 
Zemes spēks to cieši un saudzīgi tur savās skavās. 
Krustā ir sists Kristus, Dieva Dēls. 
Ar šķēpu caurdurta sirds, asiņu straume līst, 
Bet ļaunums Dievu un Dieva Dēlu nīst. 
 

„Man slāpst”, sāpēs klusi čukst Kristus. 
Ūdens remdēt sāpes Kristum ir liegts, 
Rūgts etiķis ar žulti slāpēm tiek sniegts. 
Kristus, ciešot sāpes un slāpes, ciešanās mirst. 
 

„Viss piepildīts”, klusi teic Kristus. 
Tāda, lūk, ir tā pasaules alga. 
Ak, ļaunums, kāda būs tava mūžības alga, 
Kad stāsies pie Dieva galda? 
 

Kristus ciešanu laikā  
atvērsim savu dvēseli,  
raugoties Golgātas kalnā.    V. Kalve 

Sirsnīga  pateicība  Bērniņa  Jēzus  karmelīšu  kongregācijas 
māsām Tabitai un Natālijai no Kristus Karaļa draudzes par 
jaukām Lielā Gavēņa rekolekcijām 12.03. mūsu draudzē. 


