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Kristus ir piedzimis un parādījies tautām!  
Dārgie draugi! Esam jau iesoļojuši mums 

nezināmajā Jaunajā 2018. gadā ar cerībām, ka tas 
mums visiem būs laimīgāks un veiksmīgāks nekā 
iepriekšējais. Tieši to es gribētu novēlēt ikvienam 
mūsu mazās avīzītes lasītājam, jo mēs visi esam 
atkarīgi tikai no Dieva žēlsirdības, kuru sirsnīgi 
piesaucam pār mums un mūsu mīļajiem cilvēkiem, 
novēlēdami viens otram Jaungada naktī laimi, 
veselību, izturību, sirdsmieru un prieku, veiksmi 
darbā un ikdienas dzīvē.  

Diemžēl pēc 25 gadiem pirmo reizi draudzei 
nebija iespējams nosvinēt Kristus Dzimšanas 
svētkus savā iemīļotajā dievnamā, kura logos 
nedega gaisma svētajā Betlēmes un Jaungada naktī 
un kura torņa zvans ir apklusis uz ilgu laiku. 
Noteikti mums daudziem tas bija zināms skumju 
iemesls, ar nostaļģiju atceroties skaisti izdekorētas 
egles un „betlēmīti”, krāšņos dievkalpojumus ar 
sirsnīgiem kora dziedājumiem, kurus ievadīja visu 
gaidītais bērnu Kristus Dzimšanas dziesmu 
koncertiņš 24.12. Šoreiz tas viss izpalika līdz ar 
vigīlijas nakti, ko gribējām jau piekto reizi nosvinēt 
kopā Lielvārdes baznīcā… Tomēr draudzes dzīve 
turpinās, neskatoties uz grūtībām un 
pārbaudījumiem, jo arī Bērnam Jēzum un Svētajai 
Ģimenei tie nebija svētki, bet gan ļoti lieli 
pārbaudījumi. Esam ļoti pateicīgi Lielvārdes 
evaņģēliski luteriskajai draudzei ar mācītāju Ingusu 
Dāboliņu par laipno uzņemšanu 24.12. viņu 
dievnamā, kur bijām sapulcējušies nosvinēt 
Vigīlijas sv. Misi, kas bija kā parasti kupli 
apmeklēta. Noteikti draudzes mājas sv. Krusta 
kapelā visiem dievlūdzējiem nepietiktu vietas tajā 
dievkalpojumā, kurā tika arī piešķirts Kristības 
sakraments mazajai Elizabetei. Pēc tam devāmies 
atpakaļ uz draudzes mājas kapelu svinēt Ganiņu 
Misi pusnaktī un Dienas Misi, ko ievadīja skaistās 
Rīta slavas dziesmas — Laudes. Uzstādītā mazā 
„betlēmīte” priecēja mūsu sirdis gan luterāņu 
baznīcā, gan turpina vēl iepriecināt kapelā, uzņemot 

6.01. Trīs Austrumu gudros Triju Ķēniņu svētkos 
jeb Zvaigznes dienā, kad Baznīca svētī krītu, vīraku, 
ūdeni un dārglietas. Šogad Kristus Dzimšanas 
svētku laiks ir visīsākais Baznīcas kalendārā, jo tas 
noslēdzas ar Kristus Kristīšanas svētkiem, kas tiek 
svinēti svētdienā pēc Kunga Parādīšanās jeb 
Epifānijas svētkiem.  

7.01. pareizticīgie svin Kristus Dzimšanas 
svētkus, kas Rietumos jau noslēdzas tajā dienā. 
Gribam mīļi sveikt visus pareizticīgos brāļus un 
māsas priecīgajos Dieva Dēla Dzimšanas svētkos.  

5.01. mēs devāmies atkal uz luterāņu baznīcu, 
kur notika mūsu draudzes locekļa Jāņa Mazitāna 
Laulības Mise, kurā viņš noslēdza savu Laulības 
derību ar pareizticīgo sievu Annu. Koris skaisti 
dziedāja ērģeļu un vijoles pavadījumā, iepriecinot 
visu sirdis.  

Kā redzam, mūsu draudzes dzīve turpinās uz 
priekšu. Par spīti visiem šķēršļiem un nelabvēļiem, 
mēs netaisāmies padoties, bet cīnīsimies par mūsu 
sagrautā dievnama atjaunošanu. Ļoti skumīgi, ka 
draudzei būs jātiesājas ar negodīgajiem būvniekiem, 
kuri neatzīst savu vainu un ar melīgiem 
apvainojumiem cenšas visu vainu novelt uz 
priesteri. Taču meliem ir īsas kājas un taisnība 
vienreiz uzvarēs! Mēs lūgsimies uz Dieva 
Apredzību un Kunga Žēlsirdību, lai pietiktu spēku 
un atrastos līdzekļi un pareizi, godprātīgi būvnieki, 
lai varētu pēc iespējas ātrāk izstrādāt risinājumus un 
projektu restaurācijas darbiem. 

No 18.-25.01. vienosimies Lūgšanu nedēļā 
par kristiešu vienotību pasaulē. Tās ietvarā esam 
aicināti uz ekumenisko dievkalpojumu 20.01. pl. 
15:00 mūsu draudzes sv. Krusta kapelā, lai kopīgi 
lūgtos par mieru un saticību kristiešu starpā. 
Stiprināsim visiem spēkiem mūsu draudzes garīgos 
pamatus, kas ir ļoti sašķelti. Tikai vienotībā ir mūsu 
spēks, kad būsim saliedēti lūgšanās un darbos. Lai 
miera Dievs mūs stiprina un palīdz pārvarēt visas 
grūtības Jaunajā gadā, kuru upurējām 1.01. 
Dievmātei Marijai!               Prāvests Andris Solims 
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Ziemassvētki un Jaunais gads 

Ziemassvētki bija skaisti. Man ļoti patika tas, ka 
svētkus varējām svinēt kopā ar luterāņiem, viņu 
skaistajā baznīcā. Žēl tikai tas, ka ļoti ātri viss 
pagāja. Par Jauno gadu runājot, var teikt, ka mēs 
viņu tik ļoti gaidījām - tas ļoti ātri atnāca, tāpat kā 
arī Ziemassvētki, un diemžēl ātri arī pagāja. Jaunajā 
2018. gadā vēlu visiem draudzes locekļiem stipru 
gribu iet uz baznīcu, labu veselību! Priesterim es 
novēlu to, lai ātrāk saremontētu mūsu mīļo baznīcu 
un lai draudzes avis priesteri klausītu!           

Ivars Čubatjuks 
 
 

Mīļā Lielvārdes draudze un tās locekļi! 
Sirsnīgi apsveicu kā draudzes ģimeni kopumā, tā 
arī katru ģimenīti atsevišķi Svētās Ģimenes 
svētkos! Novēlu visai Lielvārdes draudzei Dieva 
Bērniņa svētību un galvenais to, lai Jūs ātrāk 
varētu atgriezties savas baznīcas telpās.  

Ar paļāvību uz Visvareno Dievu lūgsim 
kopīgi mazo Jēzu, lai palīdz mums atrisināt visas 
sāpes un pēc iespējas ātrāk savest kārtībā dievnamu 
Lielvārdē. 

Lūgsim Dievu visi kopā! Tikai ticība un 
paļāvība uz Debesu Tēvu ir mūsu cerību 
piepildījums. Es Jūs mīlu un esmu vienota lūgšanās.  

Laimīgu, svētīgu 2018. gadu Latvijai, svētību 
simtajā gadā! 

Valērija Kalve 

Betlēmes Gaismā! 
Klusa nakts, svēta nakts — visur tumšs, visur kluss, 
Bet Betlēmes mājlopu kūtiņā 
Svētā Ģimene visi ir pulciņā 
Un Bērniņš silītē dus, 
Bērniņš silītē dus. 

Klusa nakts, svēta nakts — visur tumšs, visur kluss, 
Tikai Jāzeps un Marija necilā mājlopu kūtiņā 
Dieva Gaismu pie silītes lūdz, 
Dieva Gaismu pie silītes lūdz. 

Klusa nakts, svēta nakts — visi redz, visi jūt: 
Brīnuma Gaisma no silītes plūst, 
Dieva Gaisma no silītes plūst, 
Bet Jēzus uz siena silītē dus,  
Jēzus uz siena silītē dus.                              V. Kalve 

Dzīvosim ticībā, cerībā un mīlestībā! 

Atkal mūsu mūža grāmatā ir ierakstīts viens 
gads, kas mums katram ir bijis savādāks. Vienam 
tas būs ierakstīts ar zelta burtiem, jo bijis veiksmīgs, 
citam varbūt ierakstīts ar asarām un ciešanām. 
Daudzās ģimenēs ienācis prieks par jaunu 
dzīvībiņu, citā bija jāpiedzīvo smagi zaudējumi, 
zaudēti tuvi un mīļi cilvēki. 

Arī mūsu draudzē šogad ir bijis daudz skaistu 
un priecīgu notikumu. Bet Dievam patika pārbaudīt 
mūsu paļāvību uz Viņu, uzsūtot mums šos 
pārbaudījumus. Mēs nezinām Dieva nodomu, kāpēc 
tas tā notika, jo cilvēks domā, bet Dievs dara. 
Lūgsimies un cerēsim uz Dieva palīdzību.  

Ļoti lielu paldies gribu teikt tiem draudzes 
locekļiem, kuri nav vienaldzīgi un dzīvo līdzi,  
palīdz cik kurš var, gan ar materiālo pabalstu, gan 
fizisko darbu, gan ar lūgšanām.  

Jaunajā gadā vēlu veselību, mīlestību uz tuvāko 
un cerību uz Dieva palīdzību.                  

Antoņina Ratnieks 
 

Divas sniegpārsliņas 
Sniga sniegs. Bija kluss un 

mierīgs, un pūkainas sniegpārslas, nesteidzoties 
griezās dīvainā dejā, lēnītēm tuvojoties zemei. 

Divas, blakus lidojošas, mazas sniegpārsliņas 
uzsāka sarunu. Lai viņas neaizpūstu vienu no otras, 
viņas sadevās rokās un viena pārsliņa jautri teica: 

-  Kāds neiedomājams lidojums! 
- Mēs nelidojam, mēs vienkārši krītam, - 

skumji atteica otra. 
- Drīz mēs satiksimies ar zemi un 

pārvērsīsimies par baltu un pūkainu sniega segu! 
- Nē, mēs lidojam pretī bojāejai, bet uz zemes 

mūs vienkārši samīs. 
- Mēs kļūsim par strautiem un trauksimies uz 

jūru. Mēs dzīvosim mūžīgi! - teica pirmā. 
- Nē, mēs izkusīsim un pazudīsim uz mūžiem, 

- iebilda otrā. 
Beidzot viņām apnika strīdēties. Viņas atlaida 

rokas, un katra aizlidoja pretī liktenim, kuru pati 
bija izvēlējusies. 

Šo skaisto stāstiņu 
izlasīju kādā no Rīgas 
Katoļu Baznīcas Vēstneša 
numuriem krievu valodā. 
Tas mani ļoti uzrunāja, 
tāpēc es to iztulkoju, lai 
varētu ar jums padalīties. 

Mēs visi esam ļoti 
dažādi, bet Dievs mūs mīl tādus kādi mēs esam. 

Baiba Čubatjuka 
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Ziemassvētkos 
Laikā, kad pasaules gaisma tumsībā grima,  
Dieva sūtīts pasaulē, Dieva Dēls dzima. 
Dievu no Dieva, Gaismu no Gaismas, 
Patiesu Dievu no patiesa Dieva, 
Dzemdinātu, ne radītu,  
Un caur kuru pasaulē viss ir radīts. 

 
Nakts bieza tumsa pār pasauli klājās, 
Dāvida pilsētā Betlēmē visu māju durvis bija ciet. 
Tikai mājlopu stallī durvis bij’ vaļā, 
Kur Svētā Ģimene sev naktsmājas ņēma. 
 
Ar savu elpu lopiņi stallīti sildīja, 
Jaunavu Jaunava Marija, Cerību Māte, Bērniņu 
gaidīja, 
Ir stallītī silīte, ir silītē siens 
Un brīdis tas, kad Dieva Dēls piedzimis. 
 
Dievišķā Māte Marija ņem Bērniņu rokās, 
Baltos, tīros autiņos tin, silītē uz siena guldina. 
Gods, slava Dievam skan visuma plašumā — 
Dievs debesis ar zemi vienojis, 
Savu Gaismu pasaulē sūtījis.                       

V. Kalve  
 

Kristīgās ticības spēks 
 

Kā veidojusies un attīstījusies 
kristīgā ticība? Par to pārliecinoši 
vēsta Henrika Trūpa grāmata 

„Katoļu Baznīcas vēsture” (1992). Kristīgo 
baznīcu nodibināja Jēzus Kristus. Šajā grāmatā 
redzams, kā pasaules ticības cīnījušās par savu 
pastāvēšanu, daudzkārt nomācot pārējās. 

Saistoša ir teoloģijas doktora P. Laurinoviča 
veidotā grāmatiņa „Kristīgās Baznīcas 
vēsture” (1937). Pirmsākumos katoļu ticību 
noliedza gan Palestīnā, gan Romā, pārmetot elku 
dievu neatzīšanu. Vajāšanas ilga apm. 250 gadus. 
Bet, pateicoties apustuļu darbībai, ticība strauji 
izplatījās. Svarīgi iepazīt katoļu Baznīcu arī kā 
kultūras un civilizācijas attīstītāju. Tā vienmēr 
veicinājusi kā garīgo, tā materiālo virzību. Uzslavē 
labu, nosoda ļaunu, pieprasa pildīt baušļus, kas ir 
ikvienas kultūras un civilizācijas pamats. Tā 
atbalstījusi ikvienu īstu zinātni. No viņas nāca 
lielākie filozofi (sv. Augustīns), mākslinieki 
(Mikel-Andželo, Leonardo da Vinči, Rafaels), 
dzejnieki (Dante), rakstnieki un komponisti. 
Baznīca daudz palīdzēja arī materiālās kultūras 
sasniegšanā. Mūki pirmie stājās pie Eiropas purvu 
nosusināšanas, ceļu labošanas… Slimnīcas, bērnu 
un nabagu patversmes, ceļotāju nometnes ir 

Baznīcas izveidojums. Sevišķi nopelni nākas 
katoļu Baznīcai skolu dibināšanā. Sākumā tās 
darbojās pie baznīcām. Pirmajos kristīgās ticības 
vajāšanas laikos (līdz 313. g.) izveidojās katehētu 
skolas, kur mācījās pazīt kristīgo ticību. Daudzas 
no tām kļuva par augstākām mācību iestādēm, 
daudzkārt par vispārējās izglītības skolām, kurās 
pirmajā kārtā mācīja ticības patiesības, tad rakstīt, 
lasīt, rēķināt. 8.gs. tādas skolas pastāvēja pie 
ikvienas baznīcas. Skolotāji pamatā bija mūki. Šinī 
laikā pie bīskapu baznīcām dibinājās arī augstākās 
skolas. 12. gs. pāvesti dibināja universitātes 
(Parīzē, Boloņā, pēc tam arī citur). Toreiz tās 
pabeidza un kļuva par pasaulslaveniem vairāki 
zinātnieki, kā Alberts Lielais, sv. Bonaventura. 
Jaunlaikos universitātes pārņēma valstis. Sevišķu 
vērību mūsdienās Baznīca pievērš garīdznieku 
izglītībai. Tādēļ dibina teoloģijas fakultātes, 
augstskolas, seminārus… Latvijā tāda iestāde ir 
Rīgas Metropolijas Romas katoļu teoloģijas 
augstskola.  

Visos laikos Baznīca ir atbalstījusi un 
veicinājusi visas mākslas nozares. Tās vadībā 
izauguši vislielākie mākslinieki. Celtniecībā 
parādījās daudzas klasiskās celtnes dažādos stilos: 
romāņu, gotu, baroka, renesanses... Attīstījās arī 
glezniecība un skulptūra (sk. rakstā iepriekš minētos 
māksliniekus). Kristīgo dzeju pielietoja arī 
lūgšanās. Baznīcas dziedāšana un mūzika radīja 
ceļu pārejām šīs mākslas nozarēm un formām. 
Slavenākie komponisti nāk no katoļu Baznīcas 
vidus, piem. Mocarts, Bēthovens, Lists, Brukners 
u.t.t. 8.gs. dziedāšanai nāca palīgā ērģeles, 
benediktīnietis Gvido no Arezzo (11.gs.) izgudroja 
notis, kas deva iespēju dziesmu melodijas nodot 
nākamām paaudzēm. Turpmāk dziedāšana un 
mūzika arvien attīstījās, radot skaistus mākslas 
darbus. 

Pārdomājot visu iepriekš minēto, jāatzīst, ka 
Baznīca visos laikos sekmējusi reliģijas, kultūras un 
mākslas uzplaukumu.  

Apsveicam 
Dzimšanas dienā: 

Antoņinu Priedīti 
(02.01.), Leonoru 
Graubi (11.01.),  

Antoņinu Strucinsku 
(20.01.), Ināru Dzeni 

(26.01.), Aiju 
Upenieci (27.01.). 
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„Mūsu draudze” redakcija: 
Galvenais redaktors – pr. Andris 
Solims (mob.t.:29855768, e-pasts: 
asolims@inbox.lv 
www.lielvardnieki.lv 

Janvāra mēneša  
dievkalpojumu kārtība  

Lielvārdes Romas katoļu 
draudzē 

Visi dievkalpojumi notiek 
draudzes mājas Sv. Krusta kapelā  2. 

stāvā Meža ielā 18.  
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. 

20.01. – Ekumeniskais dievkalpojums pl. 15:00 
Lielvārdes Romas katoļu sv. Krusta kapelā 
draudzes mājā 2. stāvā. Esiet visi mīļi gaidīti!!!  

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

dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.  
 

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

19:00 – Sv. Mise ar sveču svētīšanu un Gaismas 
procesiju.  
Pirms sv. Mises pl. 18:00 — Jēzus Sirds 
dievkalpojums. 
 
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 sv. Mises laikā pl. 18:00.  

 
 
 

 Apsveicam!!! 
Jaunlaulātos Jāni Mazitānu 
un Annu Labutinu 
Laulības sakramenta 
noslēgšanā 05.01.2018.! 

 Uzcītīgus draudzes locekļus Donātu 
un sievu Annu Ļesņečonokus Laulības 50 
gadu Zelta jubilejā 18.11.2017.! 
 Lai spēks, veselība un labā griba 
turpināt atbalstīt viens otru ikdienas 
dzīves nastas nešanā! 
 Visus mūsu draudzes laulātos 
draugus ar Laulības solījumu atjaunošanu 
Sv. Ģimenes svētkos 31.12.2017.!!!  

Jāņa Mazitāna un Annas Labu nas Laulības 05.01.2018. 
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

                   Svētvakars      (Rita Bobkova) 
Mēness sniega mākoņos 
Sapņaini domīgs brien, 
Pār pasauli Svētvakars -  
Dūjas spārns maigs. 

Debesu tumšzilā samtā 
Zvaigznes čukst klusi. 
Ieklausies, dzirdi - šai naktī 
Dievs runā ar tavu sirdi. 

Vēsts vienīgā patiesā 
Sveces liesmā, kas zied - 
Mans Dēls jūsu glābējs, 
Ja ticēsiet - 

Bērna roka 
Ļaunuma sārņus izskalos, 
Mazgās jūs baltus  
Mīlestības siltajā gaismā. 

Lūdzam ziedot dievnama atjaunošanas darbiem!!! 
 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  
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