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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
“Tu es Sacerdos in aeternum secundum ordinem
Melchisedech!” - Tu esi priesteris uz mūžiem saskaņā
ar Melhizedeka kārtu!
Ar šo ilggadējā Rēzeknes ērģelnieka Pētera Sarkaņa
komponēto Ievaddziesmu iesākās pr. Andra Solima
un Ingara Stepkāna Priesterības 25 un 10 gadu
jubilejas dievkalpojums 11. jūnijā Lielvārdes Romas
katoļu baznīcā. Bija liels pārsteigums par 29 brāļiem
priesteriem, kuri ieradās uz šīm svinībām, neraugoties
uz sestdienas lielo aizņemtību priesteru darbā.
Protams, ielūgto bija divreiz vairāk, kuri labprāt būtu
atbraukuši, bet nevarēja daudzo pienākumu dēļ.
Neskatoties uz lietaino un vēso laiku, dievnams bija
ticīgo pilns, jo atbrauca daudzi mani draugi un
ciemiņi no Rīgas, Jūrmalas, mani radi no Krāslavas
un Kombuļiem. Svinīgā procesijas gājienā no
draudzes mājas priesteri devās pie altāra un ieņēma
vietas solos. Mūs pagodināja ar savu līdzdalību
Jelgavas emeritētais bīskaps Antons Justs, kurš
sprediķī plašāk pieminēja pr. Andra biogrāfijas datus
ceļā uz Priesterību, kas nebija viegls. Tik tiešām, ja
gribētu pamatīgi atcerēties daudzus momentus no
manas bērnības un jaunības vajāšanu laikiem skolā,
varētu sanākt vesela grāmata...
Dievkalpojumā piedalījās virs 250 ticīgo, kas bija
pārsvarā ciemiņi. Par lielu nožēlu un sarūgtinājumu
no Lielvārdes draudzes locekļiem neredzēju daudzus,
kas sakrīt ar šīs draudzes vairākuma specifisko
nostāju piedalīties tikai svētdienu dievkalpojumos,
ignorējot darba dienās iekrītošo pat obligāto svētku
bausli piedalīties sv. Misē. Taču priecājos par tiem,
kuri bija kopā ar mani un slavēja Kungu par šiem
Priesterībā nokalpotajiem 25 gadiem. Diemžēl
vajadzēja samierināties ar manas māmiņas Annas
pēkšņo saslimšanu tieši manas Dzimšanas dienas
vakara Misē 10.06., kas viņai neļāva piedalīties manā
jubilejas dievkalpojumā un sadalīt ar mani svētku
prieku. Tomēr viņa to pārdzīvoja savā sirdī un lūdzās
gultā draudzes mājā, kur viņu apciemoja arī daži
priesteri pirms Mises. Tieši brāļu priesteru solidaritāte
un ticīgo kuplais skaits palīdzēja man atgūt svētku
prieku, ko radīja brīnišķīgie 29 koristu dziedājumi
diriģentes Valdas Tračumas un mūsējās Janas
Grizānes vadībā. Tika atskaņota Josefa Grubera
“Maria-Zeller-Messe”, ko pirms 25 gadiem dziedāja
manā Primīcijas Misē Krāslavā 15.06.1991. Arī toreiz
to izpildīja manu krāslaviešu un daudzu draugu koristi
un ērģelnieki no Latgales un Rīgas. Bija patiesi ļoti

svinīga un reizē sirsnīga lūgšanas atmosfēra, raidot uz
debesīm mūsu sirsnīgākās pateicības par visām tām
daudzajām žēlastībām, kuras Kristus dāvāja ticīgajiem
un man pašam šajos 25 darba gados Jēzus vīna dārzā.
Bija prieks nodziedāt responsorija psalmu ar saviem 2
brāļiem priesterībā Vjačeslavu Bogdanovu un
Romualdu Šakaļu, kā seminārista gados. Upurēšanā
soliste Laima Lediņa un koris izpildīja Mozarta
brīnišķīgo 116. psalmu “Laudate Dominum” vijoļu
kvarteta pavadībā, kas pavadīja arī visu Misi, bet
komūnijas laikā Laima nodziedāja arī burvīgo L.
Cherubini “Ave Maria” Roberta Andžāna spēlētās
klarnetes pavadījumā. Varenais Fr. Wita “Te Deum
laudamus” izskanēja kā garu aizgrābjoša pateicības
himna Visaugstajam Dievam un Priesterim Kristum,
kurš man dāvāja šo skaisto Priesterības paaicinājuma
dāvanu. Kora sirsnīgie, izjustie un augstā līmenī
izpildītie klasiskie dziedājumi ļāva lielākajam
klātesošo vairumam pārliecināties par Baznīcas latīņu
valodas liturģisko dziedājumu krāšņumu un
skanīgumu. Ļoti žēl, ka mūsdienās priesteri vairs
neatļauj tos izpildīt draudzēs, noplicinot dziedājumus
uz tikai vienbalsīgām ikdienas dziesmām, kas nevar
radīt īstu svētku sajūtu.
Pēc svētku Mises visiem par izbrīnu jubilārus
sastājās sveikt ļoti gara sveicēju rinda, kas lika
ciemiņiem izmisīgi gaidīt uz pusdienām gandrīz
veselu stundu... Man personīgi tas bija mīļš
pārsteigums saņemt tik daudzu manu draugu
apsveikumus, sevišķi no manas mīļotās Jūrmalas.
Redzot tik daudzus jūrmalniekus dievkalpojumā,
pateicos Kungam, ka tie 10 smagie darba gadi
Jūrmalā tomēr nebija veltīgi, ja ticīgie nav vēl
aizmirsuši arī tos daudzus jaukos dievkalpojumus un
darbus, ko svinējām un darījām kopā draudzīgā
gaisotnē. Tāpēc biju ļoti priecīgs pabūt ar viņiem arī
pie svētku galda, kas bija bagātīgi klāts uz 120
personām Avotu pamatskolā, par ko jāpateicas
direktoram Andim Pētersonam un Ņinai Arinai.
Jubileja nu ir nosvinēta, bet Priesterības darbs
turpinās. Un arī mūsu draudzes aktivitātes turpinās. Ir
prieks par arhitekta Raivja Jēkabsona izstrādāto un
mūsu Būvvaldes apstiprināto dievnama pamatu
nostiprināšanas darbu būvprojektu. Tagad jāmeklē
iespējamie darbu izpildītāji, lai šogad paspētu veikt
pirmo darbu tūri, turpinot vākt ziedojumus.
Jaunieši tiek aicināti piedalīties Pasaules Jauniešu
dienās Polijā, Krakovā no 25.-31.07. Lai Sv. Gars
mūs vada, apvieno un svētdara!
Pr. Andris Solims
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starp tik daudziem priesteriem, dzirdēt viņu spēcīgo
kopīgo lūgšanu, būt uzklausītiem un runāt ar
priesteriem. Svētku dievkalpojumā valdīja labestīga un
draudzīga gaisotne. Skanēja brīnišķīgi, svinīgi kora
dziedājumi.
Bīskaps Antons Justs izjusti stāstīja par mūsu
prāvesta Andra Solima ceļu līdz priesterībai, grūtībām,
kas ticīgam zēnam bija jāizcieš padomju varas gados.
Arī es atceros laiku, kad mūsu ciemā vietējā partijas
organizācija sūtīja savu biedru uz baznīcu, lai
novērotu, kas, bērnus ieskaitot, iet uz baznīcu.
Krāslavas baznīcā mazais Andri stāvēja ar zvaniņu
kabatā pie sānu altāra un cieši turējās pie tā
iežogojuma margām, kad kādā vakarā viens partijas
pārstāvis gribēja zēnu no baznīcas aizvilkt projām. Te

Mums raksta!
Godātais priesteri Andri Solim!
Piedaloties Jūsu 25 darba gadu
atzīmēšanas svētkos š.g. 11. jūnijā un
klausoties Jūsu darba gaitu ritējumu,
guvām lielu gandarījumu.
Izrādās, ka priestera postenis Jūs saistījis jau no
bērnības. Ne velti skola mudina, ka jāizvēlas tas, kas
interesē un aizrauj, kur darītais tevi spārno, apliecina,
iedvesmo un pacilā. Un tas tagad redzams Jūsu
darbībā.
Svinībās izskanēja daudz apliecinājumu, sākot no
bērnības, studiju gadiem un no darbības priesterībā. To
apliecina kolēģi, studiju biedri, dažādvietu baznīcēni,
tāpat garīgās dzīves vadītāji…
Un mēs, lielvārdieši, Jūsu
pašreizējās
darbības
vietas
pārstāvji, varam teikt, ka Jūs
darbam nododaties ar sirdi un
dvēseli, ar nešaubāmu pārliecību un
dedzību. Dievkalpojumi svētsvinīgi,
regulāri bagātināti ar atbilstošiem
dziedājumiem, uzrunājoši, estētiski
noformēti. Dieva svētību paužat arī
darbdienās, ievērojot atzīmējamās
dienas. Tiesa, tad apmeklētāju
mazāk, bet jūtam, ka Jūsu lūgšanas
apgaro arī no attāluma.
Līdzpārdzīvojam Jūsu dedzīgo
apņemšanos -baznīcas pamatu
nostiprināšanu. Viss izjustais mūs
apgaro... Un eņģeliskais koris un
priesteru ansamblis!!! Debesis!
Dievpalīgu! Dievpalīgu! Dievpalīgu vēlam:
“Rāmi aiziet garā gads pēc gada.
Ticu: vada arī mani Dievs.
Un es lieku sirdij zvanīt prieku Savu sapņu kalnā pakāpties.’’
(Leonīds Breikšs)
Apspriežoties ar svētku apmeklētājiem –
Vilhelmīne Eisaka

ļoti izteikti izpaudās zēna noteiktais raksturs un
uzticība Dievam. Represijas turpinājās, vidusskolnieku
Andri aizsūtīja uz Jaunogres sanatorijskolu
tuberkulozes slimniekiem. Par laimi, Andris
nesaslima, bet ņirgāšanās par viņu un pat piekaušana
Krāslavas 1. vidusskolā bija parasta lieta.
Augot kristīgā vidē ar kristīgiem vecākiem, vērojot
citu priesteru kalpošanas piemēru, arī savu onkuļu
priesteru Oļģerta un Mariana Daļecku piemēru, kā arī
pr. Arnolda Oļehno piemēru, kurš bieži atbrauca
palīdzēt aprūpēt savus vecākus, kuri dzīvoja kaimiņos,
pamazām, bet noteikti nobrieda lēmums kļūt par
priesteri.
Skolas laikā Andris aktīvi darbojās kā baznīcas
ērģelnieks. Mūzika un dziedāšana Andrim ir sirdslieta.
Arī mūsu baznīcas korīti priesteris ir samācījis un
satrenējis. Lielos svētkos mūsu koris pārtop par
pavisam labu kori, jo to papildina priestera Andra
ielūgtie koristi no viņa draugu pulka. Paldies
priesterim Andrim par brīnišķīgajiem dziedājumiem!
Vēlam veselību, Dieva svētību un darba pilnas
rokas vēl ilgus gadus!
Ludmila Apsīte

Priesterības sudrabotie gadi
Ar lielu nepacietību gaidīju prāvesta Andra Solima
25 gadu priesterības svinības. Reti gadās būt baznīcā
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var izlasīt 2012. gada Katoļu kalendārā, kur to
apraksta bīskaps Antons Justs. Kalendārā ir arī litānija
svētā Jāņa Pāvila II godam. Litānijas tekstā lasām par
visu, ko pāvests nenogurstoši aizstāvējis, mīlējis,
saudzējis, par ko iestājies un rūpējies. Jānis Pāvils II
bija visas pasaules mīlēts pāvests, slavēts un gaidīts
katrā valstī. Arī mūsu baznīcā plakāts par viņa vizīti
Latvijā joprojām ir blakus Vissvētākās jaunavas
Marijas altārim. Visa viņa dzīve bija novēlēta un
uzticēta Dievmātei. Atentātā pret Jāni Pāvilu II
Jaunava Marija izglāba viņa dzīvību. Tā ikviens, kas
piesauc Nemitīgās palīdzības Dievmāti, tiek glābts
nelaimē. Lūgsim un slavēsim!
Ludmila Apsīte

Lūgsimies kā mūs mācījis pāvests Jānis Pāvils II!
Pagājuši pieci gadi, kopš pāvests Jānis Pāvils II
(1920-2005) ir kanonizēts svēto kārtā. Pie viņa varam
griezties un lūgt pēc palīdzības kā pie pazīstamā
Aizbildņa. Viņš bija mūsu laikabiedrs. Jāni Pāvilu par
pāvestu ievēlēja 1978. gada 16. oktobrī, kad Siksta
kapelas skurstenī pacēlās balti dūmi. Pasauli
pārsteidza fakts, ka jaunais pāvests nebija itālis, un
pārstāvēja sociālisma bloka valsti Poliju, turklāt bija
salīdzinoši jauns - 58 gadi.
Pāvests savai ievēlēšanai piekrita ar vārdiem
„Paklausībā ticot Kristum, manam Kungam, un,
uzticoties Kristus Mātei Baznīcai, neskatoties uz
lielām grūtībām, es pieņemu šo izvēli.” Savā
pārliecībā nemainīgs, viņš kļuva par vienu no
progresīvākajiem pāvestiem Baznīcas vēsturē. Viņa
kalpošanas devīze bija „Viss Tavs”, kas izteica īpašu
mīlestību un veltīšanos Dievmātei jau no bērnības.
Jānis Pāvils II savu dzīvi pilnībā veltīja Dievam un
cilvēkiem. Viņa svarīgākais aicinājums jau no savas
kalpošanas sākuma bija „Vienmēr lūdzieties un nekad
nepagurstiet. Lūdzieties un veidojiet caur lūgšanu
savu dzīvi.” (Sal. Lk 18,1)
Savā kalpošanas laikā pāvests apmeklēja daudzas
valstis. 1979. gadā savā pirmajā vizītē Polijā viņu
sagaidīja simtiem tūkstošu gavilējošu tautiešu. Viņš
nekritizēja komunistisko iekārtu, bet iedrošināja tautu
ar vienu vārdu – „nebaidieties!” Viņš aicināja ievērot
cilvēku pamattiesības un cieņu un liecināja par Kristu:
„Neviens nevar izslēgt Kristu no kādas pasaules daļas
cilvēces vēsturē.” Viņš kļuva par brīvības simbolu un
saņēma Nobela prēmiju par ieguldījumu miera
stiprināšanā pasaulē. Pat PSRS vadītājs M. Gorbačovs
1989. gadā atzina: „Dzelzs priekškara krišana nebūtu
iespējama bez Jāņa Pāvila II”, un piebilda:
„Komunismu nesagrāvu es, bet gan Jānis Pāvils II”.
1993. gadā Jānis Pāvils II ieradās arī Latvijā. Tas
pievērsa visas pasaules uzmanību Baltijas valstīm.
Notika svētās mises Mežaparka lielajā estrādē un
Aglonā, vairākas tikšanās, arī ar priesteriem Sv.
Jēkaba katedrālē, ekumeniskais dievkalpojums Doma
baznīcā. Šos dievkalpojumus apmeklēja tūkstošiem
cilvēku – katoļi, luterāņi un citām konfesijām
piederīgie. Mēs ar vīru bijām svētajā misē Mežaparka
lielajā estrādē. Tā bija pārpildīta, mēs visu redzējām
un dzirdējām no attāluma. Tā bija neaizmirstama
diena. Pāvests bija atvērts, smaidīgs, ar paceltu roku
dodot svētību. Viņa sirsnība un mīlestība izpaudās
katrā žestā un solī. Pāvests mūs sveica ar vārdiem: „Es
nāku kā miera svētceļnieks, lai jūs visus un it īpaši
kristiešus stiprinātu ticībā un cerībā. Evaņģēlija vēsts
nepieciešama tieši šajos vēsturiskajos apstākļos.
Dievišķais vārds, kas tapis cilvēks, spēj dāvāt gaismu,
rādīt virzienu.”
Savos 27 kalpošanas gados pāvests paveicis tik
daudz, ka to grūti aptvert. Par viņa veikumu mūsu labā

Pasaules Jauniešu dienas Krakovā!!!
No 25.-31.07. Krakovā (Polijā) notiks Vispasaules
Jauniešu dienas 2016, uz kurām tiek aicināti arī
Latvijas jaunieši, sākot ar 14 gadu vecumu un bez
vecuma ierobežojuma no dzīves otrās malas.
Tajās piedalīsies Romas pāvests Francisks un 2,5
miljoni jauniešu no visas pasaules zemēm. Ir
paredzēts arī sagatavošanās posms pirms
Jauniešu dienām, ko vairākas Polijas diecēzes
piedāvā Latvijas jauniešiem. Vidzemes jauniešu
centrs organizē tādu sagatavošanās posmu
izdzīvot kopā ar Lomžas diecēzes jauniešiem no
20.-25.07., kad dosies ar vilcieniem uz Krakovu,
lai tur piedalītos jau ar visiem citiem jauniešiem
Pasaules Jauniešu dienās. Dalības maksa ir 180
Eur, bet kopā ar ceļa izdevumiem par autobusu ir
250 Eur. Tiek plānots arī tiešais autobusa reiss uz
Krakovu 24.07. Lūgums
sazināties
ar
Vidzemes
jauniešu centru: 26085234;
www.eksplozivsmaisijums.lv
vkjcentrs@gmail.com
Sv. Jānis Pāvils II bija
Krakovas diecēzes arhibīskaps. Varēs aplūkot
viņa muzeju un baudīt skaisto Polijas dabu un
kultūru. Aicinām droši pieteikties jauniešus un
piedalīties šajās skaistajās Pasaules Jauniešu
dienās.
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Jūlija mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

Uzmanību!
Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi
puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!
Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā
ministranti mūsu baznīcā!!!

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:20 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:

Vissirsnīgākā pateicība visiem, kuri
aktīvi piedalījās manas Priesterības
sudraba jubilejas sagatavošanas darbos:
belkai
Ņinai,
Čubatjuku
ģimenei,
floristei Dagnijai, ministrantiem, mūsu
ērģelniecēm un koristiem.

Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās:
sv. Mise pl. 19:00.

Mīļš paldies visiem, kuri piedalījās
jubilejas dievkalpojumā, sevišķi:
Jelgavas emeritētajam bīskapam
Antonam Justam, 29 brāļiem priesterībā
un diakonam Valteram, diriģentēm
Valdai
Tračumai,
Janai
Grizānei,
ērģelniecēm Evijai Persidskai un Baibai
Rozenbahai, solistēm Laimai Lediņai un
Inārai, ciemiņiem koristiem no Rīgas,
Ogres, vijoļu kvartetam
šīs

29. jūnijā — Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki:
pl. 19:00 — svētku sv. Mise.
1.07. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 19:00.
3. jūlijā — pl. 11:00: sv. Mise, dievkalpojums
Jēzus Sirds godam un euharistiskā procesija.
Sakarā ar priesteru rekolekcijām 4.-7.07.,
dievkalpojumi nenotiks 4.-6.07.

un visiem sveicējiem un ziedotājiem.
Lai Kungs atalgo Jūs visus un dāvā Jums
stipru veselību un prieku kalpot Viņam!

7.07. — mēneša pirmā ceturtdiena: sv. Mise
pl. 19:00 par visiem dzīvajiem draudzes
locekļiem. Pirms sv. Mises - Svētā stunda pl. 18:00.

Priesteris Andris Solims
Apsveicam Dzimšanas dienā:

10. jūlijā — pl. 11:00 — Laulību sv. Mise, kurā
tiks salaulāti: Raitis Beitāns un Ingreta Lasmane;
Roberts Griķis un Liene Griķe. Sirsnīgi sveicam!!!

Annu Skudru (7.07.), Genovefu Porieti (12.07.),
Robertu Kricki (31.07.), Annu Brezčedu (7.07.),
Annu Varlamovu (17.07.), Mariju Griķīti (24.07.),
Broņislavu Ratnieks (26.07.) un citus.

24. jūlijā — Rīgas metropolijas dievnamu
iesvētīšanas gadadienā:
11:00 — sv. Mise Lielvārdē,
pēc kuras tiks pasvētītas automašīnas, motocikli,
velosipēdi un citi transporta līdzekļi un tiks dota
svētība šoferiem.

Vārda dienā: visus Jāņus, Pēterus, Pāvilus,
Jēkabus, Marijas Magdalēnas un Annas.
Klausie es un atbals et katoļu Radio Marija Latvija
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv

Kapusvētku kārtība:
17. jūlijā — Kapusvētki Madlienas kapos:
15:00 — sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.

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

7.08. — Lielvārdes katoļu kapos:
pl. 11:00 sv. Mise baznīcā, pl. 13:00 Vesperes un
Procesija par mirušajiem kapsētā.
20.08. — Krapes kapos:
pl. 14:00 sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.

„Mūsu draudze” redakcija:

21.08. — Jumpravas kapos:
pl. 15:00 sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.

Galvenais redaktors – pr. Andris Solims
(mob.t.:29855768,
e-pasts: asolims@inbox.lv); www.lielvardnieki.lv
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