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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Redakcijas sleja 
Kristus ir piedzimis un parādījies tautām! 
Mani vismīļie draugi! Esam pārkāpuši jaunā dzīves un 

žēlastības gada slieksni un iesoļojuši 2017. gadā. Vēlos 
visus mūsu draudzes locekļus un avīzītes lasītājus mīļi 
sveikt šī jaunā gada pirmajā mēnesī un kopā ar jums 
izlūgties Jaundzimušā Karaļa svētību un palīdzību izpildīt 
Debesu Tēva gribu katra mūsu dzīvē. Mēs to nezinām, 
kāds ir dievišķais nodoms attiecībā uz ikvienu no mums, 
bet ir ļoti svarīgi gribēt izpildīt mums paredzēto misiju šeit 
virs zemes, lai mēs visi laimīgi sasniegtu debesu tēviju.  

Pestītājs nonāca no debesīm mūsu raudu ielejā, lai mēs 
kādreiz varētu atgriezties mīlošā Debesu Tēva 
apkampienos, no kura mūs šķira pirmdzimtais grēks. Esam 
priecīgi nosvinējuši Kristus pirmās atnākšanas cilvēka 
miesā skaistos svētkus, pagodinot Dieva Dēla 
cilvēktapšanas noslēpumu, kad “Vārds ir tapis Miesa un 
dzīvoja mūsu vidū”. Kristus Piedzimšanas laiks ir 
visskaistākais no četriem Baznīcas liturģiskajiem 
gadalaikiem, taču ir arī visīsākais, bet it sevišķi šogad,  kad 
tas ilga tikai 2 nedēļas, jo 25.12. iekrita svētdienā. Līdz ar 
to svētdiena pēc Kunga Parādīšanās svētkiem, kurus 
Latvijā svinam tieši 6.01., ir šī gadalaika noslēguma 
svētdiena, kurā Rietumu Baznīca svin Kunga Kristīšanas 
Jordānas upē svētkus. Pie tam šī svētdiena ir jau Parastā 
liturģiskā laika pirmā svētdiena. Lai gan Latvijā 
tradicionāli Kristus Piedzimšanas laiks daudzviet tiek 
“paturpināts” līdz Kunga Prezentācijas templī svētkiem, 
kas tiek svinēti 2.02. jeb četrdesmitajā dienā pēc Jēzus 
dzimšanas, tomēr oficiāli Romas Baznīcā tas noslēdzas 
šogad 8.01.  

Rodas jautājums, kāpēc šis gadalaiks ir tik īss, kad tauta 
pat nepaspēj izdziedāt visas brīnišķīgās Kristus 
Piedzimšanas dziesmas? Ar to Baznīca vēlas vērst ticīgo 
uzmanību uz galveno cilvēces atpestīšanas noslēpuma 
momentu — Kristus nāvi un augšāmcelšanos, jo Pestītājs 
tieši tāpēc ir atnācis, lai izpirktu mūsu pirmdzimtā grēka 
vainu un atgrieztu zaudētās Dieva bērnu tiesības. Bērni ātri 
izaug, un strauji paiet viņu bērnības laiks. Līdzīgi arī 
Kristus bērnības noslēpuma svinību laiks paiet ļoti ātri, lai 
pēc nepilniem diviem mēnešiem ar Lielā Gavēņa laiku, kas 
sāksies šogad Pelnu Trešdienā 1.03., mēs sāktu gatavoties 
uz mūsu atpestīšanas darba kulmināciju — Kunga Pashu.  

Atskatoties uz aizvadīto mūžībā 2016. gadu, gribam 
atcerēties gadu mijā notikušo vēsturisko Eiropas jauniešu 
tikšanos Rīgā, ko organizēja Taizé ekumeniskā kopiena. 
Tas bija vienreizējs un neaizmirstams pasākums Latvijas 
kristiešiem, sevišķi Vidzemei, kas uzņēma ap 12 000 
jauniešu no dažādām Eiropas valstīm un pat no Austrumu 
zemēm. Arī mūsu pilsētai bija liels gods uzņemt 127 
jauniešus, kurus laipni uzņēma katoļticīgo un luterāņu 
draudžu viesģimenes. Šis notikums noteikti vēl vairāk 
satuvināja mūsu mazo kristiešu saujiņu Lielvārdes pilsētā, 

jo jaunieši, kuru lielākais vairākums šoreiz bija 
katoļticīgie, sevišķi no Polijas, Baltkrievijas, Lietuvas, 
Francijas un Vācijas, piedalījās lūgšanās abās baznīcās, 
pielūdzot un slavējot vienu Kungu un visu mūsu Pestītāju. 
Jaunieši ieradās Lielvārdē 28.12. pusdienlaikā un tika 
piereģistrēti Kultūras namā, kur viņus sadalīja pa 
viesģimenēm, kuras bija pieteikušās viņus uzņemt savās 
mājās. Rezultātā sanāca katoļticīgo ģimenēm uzņemt ap 80 
un luterticīgo ģimenēm ap 50 jauniešu. Mūsu baznīcā 
lūgšanās piedalījās arī tie jaunieši, kuri bija izmitināti 
Rembatē un Ķegumā. Gribās paturēt atmiņā siltos jauniešu 
smaidus sejās, kad viņa atbrauca vakaros no Rīgas ar 
speciāliem autobusiem, kuri viņus vadāja turp un atpakaļ 
visas dienas. Reāli sanāca viņus pabarot ne tikai ar 
brokastīm, bet arī ar vakariņām. Draudzes namā uzņēmām 
11 jauniešus. Skaisti bija jauniešu lūgšanu brīži katru rītu, 
ko mūsu baznīcā ievadīja arī sv. Mise poļu valodā 8:00, jo 
bija klātesoši arī 2 priesteri: Tomašs no Polijas un 
dominikāņu tēvs Vitālijs no Vitebskas (Baltkrievijas). 
Burvīga bija Jaungada sagaidīšana baznīcā, ko jaunieši 
uzsāka ar savām lūgšanām par mieru pasaulē 31.12. pl. 
23:00. Pusnaktī visi gājām ārā skatīties ilgo salūtu, kamēr 
jaunieši iezvanīja 20 minūtes ar torņa zvanu Jauno gadu. 
Tad mēs atgriezāmies dievnamā un pie “betlēmītes” 
skaitījām piecās valodās Rožukroņa 1. daļu romantiskajā 
sveču un ģirlandu gaismā. Tas daudziem paliks atmiņā kā 
viens no skaistākajiem lūgšanu mirkļiem Jaungada naktī. 
Žēl gan, ka no draudzes tikai daži ņēma dalību šajā 
lūgšanā. Pēc tam jaunieši devās uz draudzes māju, kur 
turpināja svinēt Jaungadu ar dažādiem priekšnesumiem, ko 
ievadīja kopīga dalīšanās ar oblātēm. Visus iepriecināja 
Salatēva apciemojums ar dāvanām. Bija tiešām jautri un 
priecīgi sajusties kā vienai jaunu kristiešu saimei, dziesmās 
un rotaļās pavadot pirmo šī gada nakti līdz kādiem trijiem. 
Bet personīgi man bija gandarījums, ka mēs iesākām šo 
jauno dzīves gadu ar skaistu lūgšanu dievnamā. Noslēdzās 
jauniešu tikšanās ar skaistu 1.01. dievkalpojumu Dieva 
Mātes svētkos, kuros apmēram 10 laulāto pāri no draudzes 
un jauniešu vidus atjaunojas savus Laulības solījumus un 
saņēma svētību. Sv. Misē koncelebrēja abi priesteri, kuri 
teica uzrunu poļu un krievu valodās. Pēc dievkalpojuma 
draudzes mājā bija pusdienas jauniešiem, par ko viņi bija 
ļoti pateicīgi, jo bija saklāti patiešām bagāti galdi. Par to 
sirsnīgs paldies visiem, kuri pārtiku nosponsorēja un 
sagatavoja. Jaunieši bija ļoti pateicīgi un priecīgi par tik 
laipnu uzņemšanu. Arī man tas bija liels gandarījums, ka 
Lielvārde nekrita kaunā un spēja godam izpildīt šo cēlo 
uzdevumu. Lai Dievs aizmaksā katram, kas palīdzēja šajos 
praktiskajos darbos gan naudā, gan graudā! 

2.01. strādnieki paspēja iebetonēt 23 kubus betona 
pagraba daļas pamatu stiprināšanā. Tagad būs jāgaida 
siltāks laiks darbu turpināšanai, ja to pavilksim finansiāli. 
Lūgsimies un strādāsim kopā Dieva godam!  Pr. A. Solims  

Mūsu           draudze 
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Taizé dienas 
Taizé jauniešu uzņemšana mūsu draudzē nāca lēni 

un pamazām. Šķiet, šāds pasākums Latvijā bija pirmo 
reizi. Mums tas ir neparasti - uzņemt svešus cilvēkus 
savās mājās, ģimenēs. Uzņemt apmēram 80 jauniešus 
mūsu mazajā draudzē, manuprāt, ir labs rezultāts. Es 
biju pie sagaidīšanas kultūras namā. Viņi visi nāca kā 
sen zināmā vietā. Apmetās zālē, kur bija jau 
sagatavota karsta tēja un sviestmaizes, mazliet 
sakārtojās un steidzās reģistrēties.  

Visi Taizé svētceļnieki piedalījās 1. janvāra sv. 
Misē. Tā bija viņu ciemošanās pēdējā diena draudzē, 
Latvijā. Man patika viņu vienkāršā izturēšanās. 
Draudzīgi sasēdās brīvajās vietās un noģērba 
virsdrēbes, ja bija par siltu. Manā redzeslokā bija 
jaunieši no Francijas. Viņi sekoja līdzi sv. Mises 
gaitai, cītīgi klausījās priesteru sacīto. Lai visi 
saprastu, par ko draudze lūdzas, mūsu priesteris runāja 
poļu, angļu, krievu un latviešu valodās. Mūsu prāvests 
vienmēr priecājas par jauniešiem un jaunām ģimenēm 
sv. Misē. Šajā 1. janvāra svētdienā Taizé svētceļnieki 
aizpildīja visu baznīcu. Arī mums bija prieks un 
apbrīna, ka tik jauni cilvēki mēro tālu ceļu, lai atklāti 
un droši liecinātu par savu ticību mūsu draudzei un 
visai Latvijas tautai. Svētceļojumā dodas cilvēki, lai 
redzētu jaunas zemes, atklātu savu iekšējo pasauli, jo 
ir laiks pārdomām un domu apmaiņai. Katram ir savi 
nodomi – izpirkt grēkus, lūgt Dievu, lai uzlabotu savas 
dzīves apstākļus, rast jaunus draugus, smelties garīgo 
enerģiju. Tas viss ir iespējams, jo ar viņiem klātesošs 
ir Jēzus. 

Šiem jauniešiem interesēja mūsu zeme - Latvija, 
Rīga un ģimenes, kas viņus uzņēma. Tautas pārticību, 
ticību Dievam vislabāk var redzēt nakšņojot 
viesģimenēs, jo ģimene ir vismazākā šūniņa valstī. 
Ģimenēs ir iespējams iepazīties ar mūsu jaunatni. 
Brokastojot vai vakariņojot viņi vēro un redz mūsu 
ticību praksē, vai skaitām lūgšanu pirms un pēc 
maltītes. Mūsu draudzē bija atsaucīgas ģimenes, kuras 
palīdzēja sarūpēt kopīgu agapi pēc dievkalpojuma. 

Neskatoties uz visu raibo norisi – sprediķi poļu un 
krievu valodās un centīgo tulkojumu angļu un poļu 
valodās, mūsu prāvests svētīja arī laulātās ģimenes. 
Šogad bija daudz ģimeņu, gandrīz divas rindas. Visi 
saņēma svētību pēc laulību svētsolījumu atjaunošanas, 
lai nākošais gads būtu saticīgs, noturīgas laulāto 
attiecības un lai bērnus un mazbērnus vestu pie Dieva. 
Kā paraugu varam ņemt Svēto Ģimeni. Dieva Mātes 
svētkus mēs taču svinam 1. janvārī. 

Vārds “svētceļnieki” vairāk saistās ar grupas, 
draudzes gājienu uz kādu noteiktu svētvietu. Bet 
svētceļojumā var iet arī viens cilvēks. Kāds brits (jau 
gados) katru gadu iet svētceļojumā viens, nesot lielu 
krustu, apmēram tādu, kāds ir “baltais krusts” 
nezināmajiem kritušajiem Lāčplēša kapos. Šim 
vīrietim pie krusta pamatnes, kas velkas pa zemi,  ir 
“uzlabojums” – neliels ritentiņš, kas nedaudz atvieglo 

krusta smagumu. Jautāts, kāpēc viņš to dara, viņš 
atbild: “Lai būtu tuvāk Jēzum”. Tā viņš ir izstaigājis 
daudzas zemes. Vistālākais gājiens bijis līdz 
Maskavai, tas prasījis trīs mēnešus. Līdzcilvēki 
atbalsta viņu, paēdina, dod naktsmājas. 

Ar Dievmātes palīdzību dzīvosim svētīgu, saticīgu 
Jauno 2017. gadu. 

Ludmila Apsīte 

Jaungada dievkalpojums 

01.01.2017. Lielvārdes katoļu baznīcā notika 
dievkalpojums ar Taizé Eiropas jauniešu tikšanās 
dalībnieku klātbūtni.  

Dievkalpojums bija ticību un draudzību stiprinošs, 
pārliecinoši klātesošs. Visos svinību brīžos notiekošais 
ir it kā vērsts uz ikvienu klātesošo un vienlaicīgi uz 
visiem kopā. Gan ciemiņi, gan vietējie saplūst vienotā 
harmonijā. Iesaistīti vairāki viesu garīdznieki un 
jaunieši – dziedot, uzrunājot, svētījot, pateicoties 
dažādās valodās: angļu, krievu, poļu, latviešu... Liels 
gandarījums, ka mūsu priesteris Andris Solims arī  
savas domas pauž ciemiņiem saprotamā valodā. 
Tādējādi ikviens klātesošais tiek uzrunāts, un 
klausītājos raisās uzmanība, līdzdomāšana un 
pazemība. Dievkalpojums bija svinīgi reliģisks, 
dvēseliski pacilājošs, pateicību apliecinošs, ticībā 
stiprinošs, sirdsgaismu vēstījošs, sadraudzību 
veicinošs, izteiksmīgi noformēts – sveču gaisma, 
eglītes, svēto attēli, Betlēme… 

Aizkustinoša pateicība un Dieva svētība mūsu 
prāvestam Andrim par tik gaišredzīgu prasmi izveidot 
pasākuma scenāriju, kurā visi klātesošie svinīgi tiek 
uzrunāti. Un turklāt, viss tika izteiksmīgi novadīts. 

Pateicībā klātbūtnē bijusī:  Vilhelmīne Eisaka 

Taizé jaunieši luterāņu baznīcā Lielvārdē 28.12.2016. 

Jaunieši lūgšanas laikā katoļu baznīcā Lielvārdē 29.12.2016. 
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Māte 

Katram mums ir mamma. Tā ir vismīļākā, labākā, 
gudrākā, saprotošākā. Ikdienā mamma gādā par 
bērniem, māca, sabar, pārmāca, ja esam ko sliktu 
izdarījuši. Laba mamma ir stingra, prasīga un mīļa, tā 
māca mazo cilvēku kā uzvesties mājās, pie galda, uz 
ielas, veikalā, baznīcā, skolā. Ticīgās ģimenēs bērns 
iepazīst arī Dievmāti, pie kuras var griezties kā pie 
mammas, jebkurā laikā. Viņa nebaras, bet palīdz 
atrisināt sarežģītas lietas. Savā dzīvē vienmēr esmu 
lūgusi palīdzību Vissvētakajai Jaunavai Marijai. Ar 
Dievmāmiņas palīdzību esmu izstaigājusi daudzus 
dzīves līkločus. Arī tagad, skaitot rožukroni, es 
pateicos Dievmātei par palīdzību dzīvē, par veselību 
un skaidru prātu. Pavadot tuvu cilvēku tālākā 
ceļojumā, dodam Dievmātes bildīti, lai viņa sargā un 
atgriež mājās.  

Dievmāte mums atgādina, ka grēks ir pārpludinājis 
pasauli, un sātans mūs kārdina ik uz soļa dažādos 
veidos, tādēļ vajag lūgties un lūgties. Vispirms jau 
lūdzam par sevi, saviem tuviniekiem, draudzi, par 
cilvēkiem, ko satiekam ikdienā, par Baznīcu. Ar 
Dievmātes palīdzību to visu varam saņemt no mūsu 
mīļā Debesu Tēva caur Jēzu Kristu. 

Mēs ikviens priecājamies par jaundzimušu bērnu 
mūsu ģimenēs, rados, kaimiņos vai pagastā. Nesen 
piedzīvojām Ziemassvētkus, kad Betlēmē dzima 
Dieva Dēls Jēzus. Priecāsimies par šo lielo žēlastību, 
atvērsim savas sirdis ar skanīgām dziesmām. Slavēsim 
Vissvētāko Jaunavu Mariju kā māti! Gods Dievam 
augstumos! 

Ludmila Apsīte 

Mans decembris 

Ir pagājis decembris, visi 
priecīgi, jo Jaunais gads jau klāt. 
Mēs, visi ticīgie, atkal svinējām 
Ziemassvētkus, kuros piedzima 
Bērniņš Jēzus Kristus, bija jārotā 
eglīte un bija daudz citu darbu. 
Ziemassvētkos jācenšas darīt 
labus darbus un jāgaida 
Salavecis. 

 Decembra beigās bija Eiropas 
jauniešu tikšanās, un mums bija 
iespēja viņiem palīdzēt. Pie 
mums dzīvoja trīs meitenes no 
Lietuvas, jauns pāris no 
Baltkrievijas un dominikāņu tēvs 
Vitālijs no Baltkrievijas. Mēs 
bijām ļoti laipni pret viņiem un 
viņi pret mums. Jauniešiem, kas 
dzīvoja pie mums, ļoti patika gan 
Latvija, gan Lielvārde. Viņi bija 
no sākuma kautrīgi, bet pēc 
laiciņa bija forši cilvēki. Mēs ļoti 

sadraudzējāmies. Mēs arī ar viņiem sagaidījām Jauno 
2017. gadu. Es biju ļoti priecīgs, ka bija tik liela 
kompānija, bet protams man bija ļoti žēl, ka viņi 
aizbrauca prom. Nu jā, viss jautrais ātri beidzas, un ar 
to ir jāsamierinās. Bet labākais ir tas, ka mūsu valstī ir 
miers un ir jau 2. janvāris. Es biju ļoti priecīgs, ka 
atkal visi centās baznīcā, bija daudz jaunu cilvēku 
parādījušies.  

Lai jums visiem priecīgs janvāris! Kristus ir 
piedzimis! 

Edgars Čubatjuks 

 

Jaunajā gadā 

Jaunais gads uz starta stāv, gaida īsto brīdi. 
Gads jaunais veco nomainīs, to gaiļi pavēstīs. 
Visi gaiļi pusnakts stundā skaļi, skaļi teiks: 
“Daudz laimes Jaunajā gadā!” - visus, visus sveiks. 

Būsim modri tā kā gailis, 
Lai ģimenes tur kopā. 
Bērnus sargāsim kā cāļus - 
Tā dara vistu saime. 

Jaunā gadā pirmā dienā - Dievmāmiņas svētki. 
Debesis un zeme viņu sveicinās: 
“Esi sveicināta, Marija, Kungs ir ar Tevi. 
Debess, zemes Karaliene, Esi sveicināta!” 

Bagātīgu Dievmāmiņas svētību Lielvārdes draudzei 
un visai pasaulei 2017. gadā! 

Valērija Kalve 

Pēc kopīgās sv. Mises 01.01.2017. ar jauniešiem un priesteriem no Polijas un Baltkrievijas 
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Janvāra 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. 

 
 

18.-25.01. – Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību 
pasaulē.  

Katru dienu pēc sv. Mises tiks dziedātas Suplikācijas 
„Svētais Dievs!” un tiks dota svētība ar Vissvētāko 
Sakramentu. 

21.01. – Ekumeniskais dievkalpojums pl. 14:00 
Lielvārdes Romas katoļu dievnamā. Esiet visi mīļi 
gaidīti!!! Pēc dievkalpojuma viesģimenes, kuras 
uzņēma Taizé jauniešus, tiek aicinātas uz kopīgu 
tikšanos un agapi draudzes mājā Meža ielā 18. 
Lūgums paņemt līdzi “groziņus”! 

2.02. – Kunga Prezentācijas templī svētki  
(Sveču diena):  

19:00 – Sv. Mise ar sveču svētīšanu un Gaismas 
procesiju.  
Pirms sv. Mises pl. 18:00 — Svētā stunda. 
 
3.02. — sv. Blazija diena: svētība ar sv. Blazija 
svecēm kakla un elpošanas ceļu slimniekiem pl. 
18:00. Pēc sv. Mises — mēneša pirmās piektdienas 
dievkalpojums Jēzus Sirds godam. 

5.02. — Sv. Agates diena: tiks pasvētīta 
sv. Agates maize un ūdens pl. 11:00. Pēc 
sv. Mises — Jēzus Sirds dievkalpojums. 

 
Aicinām vecākus atvest bērnus uz Svētdienas 

skolas nodarbībām svētdienās pēc dievkalpojuma. 
Trešdienās 19:30 notiek katehēzes nodarbības 

pieaugušajiem draudzes mājā Meža 18. 

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  

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

Apsveicam Dzimšanas dienā: 
Antoņinu Priedīti (02.01.      
[75 g.]), Leonoru Graubi 
(11.01.), Tekļu Prodnieci 

(11.01.), Antoņinu Strucinsku (20.01.), Ināru 
Dzeni (26.01.), Aiju Upenieci (27.01.). 

Sirsnīga pateicība visām viesģimenēm, 
kuras uzņēma pie sevis Taizé tikšanās  jauniešus 
no visas Eiropas.  

Mīļš paldies visiem draudzes locekļiem, kuri 
atbalstīja materiāli un saziedoja produktus, lai 
pabarotu viņus. Jaunieši sūta jums visiem siltus 
pateicības vārdus par viesmīlību un rūpēm viņu 
uzņemšanā.  

Sevišķa pateicība jauniešu koordinatorei 
Evijai Persidskai par ieguldīto lielo darbu 
pasākuma organizēšanā. 

Izsakām ļoti lielu pateicību: 
Kultūras nama “Lielvārde” direktorei 

Maijai Jaunzemei par atvēlētām telpām jauniešu 
reģistrācijai;  

“Elvi” veikala direktorei Santai Ločmelei, 
“Aibi” veikala direktorei Ligitai Margevičai un 
kafejnīcas “Panna” īpašniekam Mārim 
Mālmeisteram ar kolektīvu par jauniešiem 
nosponsorētiem un sagatavotiem gardumiem un 
zupu 28.12. un 01.01.  

Prāvests Andris Solims un draudze  


