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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 
Redakcijas sleja 
Laimīgo Jauno Baznīcas liturģisko 2017. gadu! 
Ar šiem sveiciena vārdiem vēlos mīļi sveikt visus 

mūsu draudzes locekļus un avīzītes lasītājus citviet. 
Kristus pie mums pirmo reizi ir atnācis tik ļoti sen, ka 
mums Viņa Dzimšanas svētki cilvēka miesā šķiet ir 
kļuvuši par tradicionāliem un pašsaprotamiem. 
Mūsdienu sabiedrībā tie ir pārvērsti par dāvanu 
dāvināšanas svētkiem ģimenēs, kam ir pakārtots viss 
Adventa un pat pirmsadventa laiks, kad cilvēku masas 
siro pa lielveikaliem, meklējot iespēju lētāk iepirkties. 
Kristiešiem Adventa laiks ir labs dvēseles 
sagatavošanas laiks uz tikšanos gan ar Jaundzimušo 
Pestītāju, kurš piedzims 25. decembrī, gan ar vareno 
Valdnieku un Visuma Karali, kurš nāks laiku beigās 
tiesāt dzīvos un mirušos. Tādēļ ir ļoti svarīgi 
nepazaudēt šo sagatavošanās laiku ar mūsu Glābēju, 
lai mēs varētu ar Viņu kādreiz priecāties visā mūžībā. 

Esam noslēguši pāvesta Franciska izsludināto 
Dieva Žēlsirdības 2016. gadu, par ko pateicāmies 
Kristus Karaļa svētkos 20.11. Prieks bija kopā ar jums 
nosvinēt jau 4. reizi Dvēseļu dienas vigīliju 1.-2.11., 
kaut arī slapjais sniegs un sliktais laiks vairākus 
iebaidīja piedalīties Visu Svēto obligātajos Baznīcas 
svētkos 1.11. un pagodināt savu mirušo piemiņu 2.11. 
Tomēr bija gandarījums par tiem, kuri izturēja visu 
nomoda nakti, upurējot savu miega upuri un sirds 
lūgšanas par saviem mīļotajiem aizgājējiem.  

Kā redzat paši — turpinās dievnama pamatu 
nostiprināšanas darbi, kas tika uz kādu laiku 
pārtraukti aukstā un sniegainā laika dēļ, bet vēlāk 
atkal atjaunoti. Jāsaka, kad visi bijām gaidījuši 
straujākus darba tempus, bet nekad nevar paredzēt, kā 
veiksies darba frontē, jo tas ir atkarīgs arī no brigādes 
strādnieku kvalifikācijas, profesionālisma un 
godprātīgās attieksmes pret savu darbu. Un tur bieži 
vien ir dziļi jānopūšas un jāsakož zobus, kad mūsu 
vēlmes ne vienmēr sakrīt ar realitāti, kādu iepazīstam 
darba gaitā. No savas puses es daru visu, kas ir 
atkarīgs no manis, kļūdams reāli par 2. būvuzraugu, jo 
diemžēl mūsu zemē savādāk nevar, ja priesteris 
neseko remontdarbiem... Lūdzamies, lai Svētais Gars 
palīdz mums visos praktiskajos darbos, ka tie būtu 
Dieva Apredzības vadīti. Pateicos par Jūsu lūgšanām 
un ziedojumiem, kuru arvien vēl ļoti trūkst, lai spētu 
segt visas paredzēto darbu izmaksas, kuras 
modificējas darba procesā.  

No 28.-31.12. Rīgā notiks Eiropas jauniešu 
tikšanās, ko rīko Taizé ekumeniskā kopiena. No visas 

Eiropas tiek gaidīti apmēram 15 000 jauniešu, kurus 
Latvijas kristiešiem ir jāuzņem kā ciemiņus savās 
mājās un ģimenēs. Tas ir liels gods un arī iespēja 
parādīt savu žēlsirdību darbos, uzņemot šos jauniešus, 
dodot tiem naktsmājas un nelielas brokastis. Reizē tā 
ir iespēja palūgties kopā ar viņiem un apmainīties 
pieredzē ar citu tautu un kultūru pārstāvjiem. Tāpēc 
lūdzu atsaukties draudzes locekļiem, kuri gribētu un 
varētu uzņemt kaut vienu jaunieti savā ģimenē. Lai 
piesakās pie prāvesta un aizpilda anketu Grāmatu 
galdā. 1.01. aicinu visus uz kopīgo agapi pēc Mises ar 
Taizé ciemiņiem draudzes mājā.       Pr. Andris Solims 

 

Mūsu           draudze 

Dieva svētību Latvijai 
Latvijas 98. gadadienai veltītais dievkalpojums 

Rīgas Domā bija svētsvinīgs un rosinošs. Arhibīskapa 
Zbigņeva Stankeviča apsveikumā tautai izskanēja 
mudinājums darboties, attīstīties, pilnveidoties, 
pastāvēt, dalīties ar līdzcilvēkiem, lūgties. Tādejādi 
runātājs apliecina Dieva sūtību cilvēkam – tev būs 
vaiga sviedros pelnīt maizi. Turklāt apbrīnojami 
dzirdēt, cik būtiski cien. arhibīskaps izprot cilvēku 
eksistences vajadzības. Proti, lai izdzīvotu, jārosās, jo 
vajadzīga dzīves vide, pārtika, apģērbs, izglītība, 
veselības aprūpe.. Runātājs uzsvēra būtiskas dzīves 
nozares, kuras mēs katrs varam pilnveidot, izpildot 
valdības uzstādījumus un savas ieceres. Mudināja būt 
aktīviem. Arhibīskaps aicināja iesaistīties valsts 
prioritāšu risināšanā, uzsvērdams, ka visam tam 
vajadzīga gudrība, kura ir dārgāka par mantu. Turklāt 
piemetināja: “Muļķis mācās no savām kļūdām, 
gudrais – no citu kļūdām.” 

Šobrīd kā svarīgāko arhibīskaps izvirzīja sekojošo: 

Rūpēties par bāreņiem, kuri nesaņem mīlestību; 
Mazināt šķirto laulību skaitu, nepilno ģimeņu 
rašanos, piekopjot saprašanos vecāku attiecībās; 
Ģimenēs audzināt tikumību, dievbijību; 
Ierobežot nedzimušo bērnu iznīcināšanu; 
Valdībai pārvērtēt cietumā radītos apstākļus, lai 
jaunietis pēc atgriešanās drīz nenokļūtu atpakaļ; 
Uzlabot veselības aprūpi; 
Izskaust korupciju, sabiedrības vērtību 
piesavināšanos; 
Sekmēt sapratni starp valstīm un tautām; 
Kopt patriotisma jūtas pret savu valsti. 

Arhibīskaps beigās uzsvēra, ka ar pašu spēkiem 
vien  to atrisināt nevar, vajadzīga palīdzība no augšas. 
“Lūgsim par Latvijas gudrību un spēku, kas ļaus 
stāvēt pretī ļaunumam!”                   Vilhelmīne Eisaka 
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Žēlsirdības durvis 
Arvien vairāk runā par ļaunuma iesakņošanos 

cilvēkos un nemieru pasaulē. Pāvests Francisks toties, 
Dieva vadīts, nolēma darboties. Ļaunumam, kurš 
atspoguļojas dusmīgajās cilvēku sejās un naudas kārē, 
nedrīkst ļaut gavilēt. Tāpēc ir apsveicama pāvesta 
doma par ārkārtas Žēlsirdības gadu no 8.12.2015.g. 
līdz 20.11.2016. Pēc īpaša scenārija, uzsākot šo gadu, 
tika atvērtas Žēlsirdības durvis Vatikānā, visu valstu 
katoļu katedrālēs, sanktuārijos un lielāko draudžu 
baznīcās. Es piedalījos Jēkaba katedrāles Žēlsirdības 
durvju atvēršanas ceremonijā. Tas bija skaists spēcīgs 
pārdzīvojums ar aicinājumu atvērt savas sirds durvis, 
būt godīgam un žēlsirdīgam pret katru līdzcilvēku.  

Mūsu draudzē šajā gadā kopīgi lūdzāmies katru 
dienu Žēlsirdības kronīti, mājās lūdzāmies arī 
Žēlsirdības litāniju un novenu. Daudzi mūsējie devās 
svētceļojumā un lūdzoties izgāja caur žēlsirdības 
durvīm, tā saņemot spēku būt patiesiem un godīgiem. 
Pāvests Francisks atgādina, ka “žēlsirdība ir 
pamatlikums, kas mājo katras personas sirdī, kura 
ar godīgu skatienu var uzlūkot ikvienu cilvēku, ko 
satiek savas dzīves ceļā”.  

Visas žēlsirdības durvis simboliski tika aizvērtas 
šī gada 20. novembrī, ar aicinājumu neaizvērt savas 
sirds durvis žēlsirdībai un žēlsirdības darbiem. 

Anastasija Neretniece 
 

PATEICĪBA 
“Nāc, Dieviņ, pats palīdzi 
grūta darba padarīt. 
Tev, Dieviņ, spēks, varīte,  
Tev  gudrais padomiņš.   

(latviešu tautas dziesma) 

No sirds pateicos savai draudzei, ikvienam 
pilsētas iedzīvotājam, saviem skolēniem, draugiem - 
visiem, kuri bijāt kopā ar mani, saņemot skaisto 
apbalvojumu Valsts svētku laikā Lielvārdes kultūras 
namā. Tas, ka mans dzīves ceļš ir saistīts ar 
skolu,  noteikti ir  Dieva Apredzība, Viņa dāvana man. 
Un man atliek iet pa šo ceļu, mīlot savu darbu, bērnus, 
kuri man ir uzticēti. 

Palīdzi man 
nešaubīties, 
ka  eju īsto ceļu. 
Un lai mans ceļš 
ir tāds, kurā 
citiem tiek mans 
sirds siltums. 
Ļauj man pieaugt 
ticībā un arvien 
vairāk paļauties 
uz Tevi, Dievs. 

 Lai Dieva svētība ir ar katru no jums! 
Dziļā pateicībā:  

Velta Gobiņa  

Saruna ar Dievu 
 “Dievs, varu Tev ko jautāt?” -“Droši!” 
 “Apsoli, ka nedusmosies?” - “Apsolu.” 
 “Kāpēc Tu ļāvi ar mani šodien notikt tik daudz 

sliktām lietām?” - “Ko tu ar to domā? 
 “Es aizgulējos.” - “Jā.” 
 “Auto iedarbināšana aizņēma veselu mūžību.” - 

“Labi.” 
 “Pusdienās manu sviestmaizi pagatavoja nepareizi 

un man bija ilgi jāgaida.” - “Hmmm.” 
 “Mājupceļā man izlādējās telefons, tikko es 

gatavojos atbildēt uz zvanu.” - “Labi.” 
 “Un tam visam kā punkts uz “i” – atgriezos mājās 

un gribēju relaksēties, izmantojot jauno pēdu 
masažieri, bet tas nedarbojās! Šodien viss gāja 
greizi. Kāpēc Tu man to nodarīji???” 

“Nu tad tā: Šorīt tavā gultā bija Nāves eņģelis, man 
bija jāsūta viens no maniem eņģeļiem, lai cīnītos 
par tavu dzīvību. Es ļāvu tev cīņas laikā pagulēt. 

Neļāvu iedarboties tavam auto, jo uz ceļa tavā 
maršrutā bija piedzēries šoferis. Ja tu būtu bijis ceļā 
uz darbu, tu ciestu avārijā. 

Pirmais cilvēks, kas gatavoja tavu sviestmaizi bija 
slims, negribēju, lai tu saķer to slimību, zināju, ka 
nevari atļauties kavēt darbu. 

Tavs telefons izlādējās, jo cilvēks, kas zvanīja, 
gribēja sniegt melīgu informāciju par to, ko tu esi 
teicis sarunas laikā. Negribēju ļaut tev ar viņu pat 
uzsākt sarunu, lai tu būtu drošībā.” - “Ak, skaidrs.” 

“Ak, un pēdu masažieris. Tam bija īssavienojums, 
kas būtu izsitis drošinātājus, tādēļ līdz rītam būtu 
jādzīvo tumsā. Nedomāju, ka tu to gribēji.” 

 “Piedod, Dievs!” 
“Neatvainojies, vienkārši iemācies man uzticēties 

gan labajās, gan sliktajās lietās.” 
 “Es Tev uzticēšos.” 
“Un nešaubies par manu plānu, tas vienmēr ir 

labāks par tavējo.” 
 “Nešaubīšos. Paldies par visu, ko šodien darīji manā 

labā.” 
 “Lūdzu! Tā bija vēl viena Dieva diena, un es mīlu 

sargāt un uzmanīt savus Bērnus.” 
Velta Gobiņa 

Lai top slavēts Jēzus Kristus! 
Esmu ogrēniete. Jau kādu laiku apmeklēju Lielvārdes 

Romas katoļu baznīcu. Te mani aizkustina draudzes un 
priestera kopīgās rūpes par savas baznīcas vajadzībām un 
problēmām. Dievnams gan ikdienā, gan svētkos ir jauki 
saposts. Īpaši pārsteidza oktobra pēdējās svētdienas 
lūgšanu nakts. Ieejot baznīcā, uzmanību piesaistīja altāra 
kreisajā pusē noliktais kailais koks, kura zarus rotāja 
krāsainas papīra ozollapas, uz kurām bija uzrakstīti mirušo 
un to dzimtu vārdi, par kuriem šajā naktī lūdzāmies. 

Katru svētdienu ar pateicību klausos priestera 
brīnišķīgos lasījumus. Tie mani izglīto un stiprina ticību. 

Lai draudzes priesterim Dievs dāvā veselību un vairo 
spēku vēl daudzus gadus kalpot Lielvārdes Romas katoļu 
baznīcā un draudzē!                                Evelīna Migleniece 

Velta Gobiņa apbalvojumā 17.11.2016. 
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Dvēseļu nakts 
Šogad pirmo reizi piedalījos nakts vigīlijā, kurā 

varēja lūgties par tuvu un mīļu cilvēku dvēselītēm. 
Tas bija ļoti aizkustinoši - gan lūgšanas, gan dziesmas, 
gan sveču vēsmiņās plīvojošās krāsainās  lapiņas ar 
dzimtu vārdiem. No sirds ticēju, ka kopā ar mums bija 
arī šīs daudzās dvēselītes. Jāatzīstas, ka tas nebija 
viegli, jo tas bija darbdienas vakars un otrā dienā arī 
bija jādodas uz darbu. Ap pulksten trijiem naktī es 
gandrīz padevos. Tad iedomājos par tiem, kuru dēļ es 
esmu atnākusi: vai tiešām viņu dēļ es nevarētu 
saņemties un upurēt savu miegu? Iedomājos, ka varbūt 
tieši mans upuris un manas lūgšanas viņiem šobrīd ir 
visvairāk vajadzīgas. Tas palīdzēja izturēt un deva 
spēkus nepadoties. Žēl tikai, ka Krusta ceļu nevarēju 
iziet līdz galam, jo bija sākusies jauna diena ar visiem  
pienākumiem un darbiem. Man liekas, tas ir diezgan 
svētīgi šad un tad pavadīt kādu nakti lūgšanās un 
pateicībā, jo ikdienā tam atliek tik maz laika. 
 

Brīnumu gaidot 
Jau atkal ir pienācis klusais Adventa laiks. 

Laiks, kad klusajos vakaros, Ziemassvētku brīnumu 
gaidot, varam pārdomāt, kāds bija mums šis 
Žēlsirdības gads. Cik tajā bijis prieka, bēdu, rūpju, cik 
labu darbu esam paveikuši? Cik lūgšanu Dievs mums 
ir uzklausījis, un vai mēs dzirdējām, kad lūdza mūs? 
Vai steigā nepaskrējām kādam garām, kam acīs 
izmisums? Vai bijām gana žēlsirdīgi? Vai pildījām, ko 
bijām solījuši gadu atpakaļ? Tik daudz par ko ir 
jāpārdomā, lai varam saprast, kas tad bija pats 
svarīgākais katram no mums. Ko neizdarījām 
pietiekami labi un ko vēl varam izlabot, lai jauno gadu 
uzsāktu ar prieku, ar cerību, ka viss būs labi. 

Baiba Čubatjuka 

Draudzes locekļu pārdomas, noslēdzoties Dieva 
Žēlsirdības gadam 

Lolita Meistare: 

“Mums būtu vairāk jāpaļaujas uz Dievu. Dievs 
zina, kā mūs iepriecināt, un kas mums visvairāk 
vajadzīgs. Mēs visi zinām: „Kas Dievu mīl, tam visas 
lietas nāk par labu.” 

Dzintra Veide: 

“Lai gods un slava mūsu Kungam Jēzum Kristum! 
Mūsu ģimene šogad saņēmusi daudzas brīnišķīgas 

dāvanas. Dēls Kristaps šogad salaulājās, mums ar vīru 
bija 30 gadu kāzu jubileja, manai mammai palika 90! 
Lielākais prieks – divas manas mazmeitiņas iet 
svētdienas skolā un gatavojas Pirmajai komūnijai.  
Esmu saņēmusi vairāk labumu nekā cerēju. Kā lai 
nelūdz Dievu un nepateicas, kā lai nemīl Kristu – ja 
Viņš mūsu dēļ atdevis savu dzīvību!” 

Lilija Dambe:  
Esmu šogad saņēmusi neskaitāmas Dieva žēlastības 

un esmu par tām ļoti pateicīga. Ģimenē piedzimis 
mazbērniņš, gaidām otru. Mums ir pats galvenais – 
veselība, saticība un siltums ģimenē. Viens no 
maniem bērniem dzīvo Vācijā, otrs Īrijā, bet mūsu 
attiecības ir ciešas un sirsnīgas. 

Piedalījos vairākos ticībai veltītos semināros. Īpaši 
nozīmīgs man bija aizlūgums par Latviju, kur lūdzu 
par mūsu draudzi. Milzīgs prieks par pieredzēto – 
jaunā paaudze, jaunas ģimenes tuvojas Dievam. 
Aizlūgumā spēcīgi sajutu Svētā Gara un dzīvā Dieva 
klātbūtni. 
Aleksandrs Kozlovskis: 

Varu liecināt – ticībai Dievam ir milzīgs spēks. 
Esmu bijis autobraucējs, piedalījos sacensībās. 
Autotrasē bija vieta, kurā man vienmēr neveicās. 
Aizgāju uz Aglonas baznīcu, paņēmu svētīto ūdeni un 
pārkrustīju ar to nelaimīgo vietu. Visas likstas šinī 
trases vietā beidzās. Turpmāk sacensības man šeit bija 
veiksmīgas. Pēc tam skatījos ierakstus un varēju tikai 
brīnīties, kā viss bija mainījies. 

Arī dēlam kādā brīdī pārstāja veikties 
autosacīkstēs, tika ieguldīts liels darbs, lieli līdzekļi – 
un viss velti. Tad viņa mašīnā ieliku mūsu baznīcā 
svētītu Agates maizīti. Viņš to nezināja, bet arī viņa 
neveiksmju sērija beidzās, un tagad sacensībās tiek 
iegūtas godalgotas vietas. 

Dievam ir liels spēks, pats esmu par to 
pārliecinājies. Un Agates maizīte man mašīnā vienmēr 
ir līdzi. 
Genoveva Ranka: 
Esmu pateicīga Dievam par veiksmīgu operāciju un 
atveseļošanos. Paldies dakteriem, Dievs vadīja ķirurga 
rokas. Sirsnīgi pateicos visiem, kas bija līdzās. 

Dieva žēlastība ir ļoti liela. Ļoti priecājos par 
mazdēlu Mārtiņu. Viņš dienē Latvijas armijā, stāv 
sardzē pie Brīvības pieminekļa. 11. novembra 
pasākumu, kurā Mārtiņš piedalījās, redzēju ierakstā – 
skatījos un raudāju no prieka. 

Pateiksimies Dievam! 
Es šomēnes gribu pateikties mūsu priesterim par 

to, ka viņš kalpoja Dievam, arī cilvēki bija daudz un 
es par to priecājos. Mēs arī citi bijām uzticīgi Dieva 
kalpi. Arī priestera māmiņa neslimoja un turējās. Arī 
šomēnes bija citi cilvēki, atnākuši uz baznīcu. Bija 
svētki, Visu Svēto svētki, Dvēseļu nakts un Kristus 
Karaļa diena. Un mūsu priesteris ļoti centās šo mēnesi 
izturēt, jo bija daudz svētku. Arī belkas centās, arī 
ministranti centās, arī koris centās, un mēs visi šogad 
centāmies. Arī gribu pateikties visiem, kas 
gāja šogad uz baznīcu. Gribu arī pieminēt, 
ka pie baznīcas notiek darbi, un saku 
viņiem: labu veiksmi darbos! Lai ir slavēts 
Jēzus Kristus! 

     ministrants Edgars Čubatjuks 
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Decembra mēneša  
dievkalpojumu kārtība  

Lielvārdes Romas katoļu 
draudzē  

Svētdienās: 
10:00 – Vissvētākā Sakramenta 

uzstādīšana un adorācija; 
10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 

11:00 – Sv. Mise. 

Darbdienās:  
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00. 

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un 
sestdienās: sv. Mise pl. 18:00. 

01.12. — Mēneša pirmā ceturtdiena:  
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes 

dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.  

02.12. — Mēneša pirmā piektdiena:  
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 18:00. 

8. decembrī — Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas 
svētkos: 

19:00 — svētku sv. Mise un Veltīšanās akts 
Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij. 

Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojumu kārtība 
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2016. gadā 

24. decembrī - Kristus Dzimšanas svētku vigīlijā: 
19:30 – Bērnu ansambļa Kristus Dzimšanas dziesmu 
izpildījums. 
20:00 – Vigīlijas svētā Mise ar bērnu procesiju uz 
Betlēmes stallīti. 

25. decembrī - Kristus Dzimšanas svētkos: 
0:00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā svētā Mise. 
2:00 – Svētku salūts; draudžu rīkotais Ziemassvētku 
„oblāts” un agape draudzes mājas telpās. Iespējams 
Ziemassvētku vecīša apciemojums ar dāvanām. 
5:00 – Kopīgi meditēta un dziedāta Rožukroņa I 
daļa pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta („Ganiņu 
rožukronis” – sagatavot lūgšanu „groziņus”!) 
7:00 - Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta 
slavas dziesmas). Noslēguma svētība. 
11:00 – Dienas svētā Mise. 
 26. decembrī – Otrajos Kristus Dzimšanas svētkos 

– svētā Mise: 
12:00 – Jumpravas Romas katoļu draudzē. 
15:00 – Madlienas pansionātā. 

30. decembrī – Svētās Ģimenes svētkos: 
19:00 – Lielvārdē: sv. Mise. 

31. decembrī – Vecgada dienā: 
15:00 – Lielvārdē: Pateicības sv. Mise un Himna 
„Tevi, Dievs, mēs slavējam” (Te Deum laudamus). 
Pusnaktī (0:00)- Jaunā gada iezvanīšana un 
Rožukronis kopā ar Taizé tikšanās Rīgā ciemiņiem 
mūsu draudzē. 

1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva 
Mātes svētkos: 11:00 – Lielvārdē: Svinīgā sv. Mise, 
kuras laikā laulātie pāri atjaunos Laulības solījumus. 

Pēc Mises: agape ar Taizé ciemiņiem. Atnest groziņus! 

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!!! 

 
 

„Mūsu draudze” redakcija: 
pr. Andris Solims (mob.t.:29855768)  

e-pasts: asolims@inbox.lv); 
www.lielvardnieki.lv 

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  

Sirsnīgi sveicam katoļu Radio Marija Latvija 1. Dzimšanas 
dienā  (8.12.)!  Klausie es  to  FM  frekvencēs  97,3  vai 
internetā: www.rml.lv un atbals et finansiāli! 

Advents 
Advents – gaidīšanas laiks, 
Kad īsa, īsa diena un gara, tumša nakts. 
Degsim sveci vainadziņā, 
Lai kļūst silta, gaiša istabiņa. 

Svece degot ziedo pati sevi, 
Trīcēdama dziļi, dziļi elpo. 
Tās gaismā it kā Dieva namā 
Svēts miers un klusums ienāk telpā. 

Gaidīšanas laikā saule ceļu griezīs, 
Pa kripatiņai vien dienas gaisma plauks. 
Kāps saule debess kalna galā, 
Un garie saules stari sauks atpakaļ pavasari. 

Adventa beigās zvanu torņi skanēs, 
Labo vēsti visa pasaule teiks. 
Ceļvede zvaigzne vietu to rādīs, 
Kur pasaulē dzimis ir Dieva Dēls. 

Ganiņi steigs Dieva Bērniņu sveikt, 
Austrumu ķēniņi dārgas dāvanas sniegt. 
Torņu zvani bez mitas skandinās, 
Mūžības Tēvu godinās:  
“Gods Dievam augstībā, 
Miers virs zemes cilvēkiem!”                       Valērija Kalve 

       Lielvārdes Romas katoļu 
draudze sirsnīgi apsveic mūsu 
draudzes locekli Edgara 
Kauliņa vidusskolas skolotāju 
Veltu Gobiņu ar “Goda 

Lielvārdietis” apbalvojumu par 50 gadu darba 
stāžu skolā un novēl stipru veselību, lielu 
uzticību Dieva palīdzībai ikdienā un kvēlu 
mīlestību uz Kristu un Viņa svēto Baznīcu, kā arī 
patriotismu uz savu Lielvārdes draudzi. 

Prāvests Andris Solims un draudze  

Apsveicam Dzimšanas dienā: 
Valēriju Kalvi (28.11.[88 g.]), 

Jumpravas Annu Līberi (10.12.) 

18.12.  ks 
pasvē tas Jūsu 
atnestās Bērna 
Jēzus figūriņas un 
“bētlemītes”. 


