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Redakcijas sleja   
“Parce, Domine!...” - “Saudzē, Kungs, saudzē savu 

tautu, kuru esi atpircis ar savām visdārgajām Asinīm!”  
Mani vismīļie un uzticīgie draudzes locekļi, dārgie mūsu 

avīzītes lasītāji! Ar šiem Lielā Gavēņa senā latīņu 
dziedājuma vārdiem es gribētu ievadīt Lielās nedēļas 
sakrālo laiku, kurā Kristus iemīļotā Līgava — Baznīca 
intensīvi lūdz savam dievišķajam Līgavainim piedošanu par 
visas cilvēces grēkiem un vēlas iegremdēties Jēzus ciešanu 
noslēpumā. Vēl viens Lielā Gavēņa laiks nemanāmi ir 
pavadīts un tuvojas savai kulminācijai Trijās Lielajās 
dienās, kurās kristieši pārdzīvos mūsu atpestīšanas 
visbūtiskākos notikumus, vienojoties ar Pestītāju Viņa 
Pashā — triumfējošajā pārējā no nāves uz dzīvību.  

Lielais Gavēnis nav iedomājams katoļticīgajiem bez 
Krusta ceļa apcerēm, kad ticīgie cenšas piedalīties Jēzus 
ciešanu noslēpumā, iedami kopā ar Viņu savu dzīves krusta 
ceļu. Mūsu draudzē tas notiek trīs reizes nedēļā: trešdienās, 
piektdienās un sestdienās. Diemžēl draudzes Krusta ceļā 
sestdienās piedalās mazāks ticīgo skaits, lai gan tieši tajā  
gribētos redzēt arī tos darbdienās strādājošos draudzes 
locekļus, kuri varētu piedalīties šajā svētīgajā draudzes 
lūgšanā, aizlūdzot visās mūsu draudzes vajadzībās. Ar 
rūgtumu jāpiezīmē, ka ir liela draudzes locekļu daļa, kas 
gada laikā nekad nav piedalījusies nevienā Krusta ceļā. 
Protams, varētu jau attaisnot sevi, ka Krusta ceļš nav 
obligātais dievkalpojums, kurā var arī neņemt dalību. Taču 
jāatceras, ka tādas tautas dievbijības lūgšanu formas kā 
krusta ceļš, rožukronis, litānijas, kronīši ir kā vitamīni 
dvēselei, kas tiek stiprināta dzīves un ticības grūtībās vai  
pārbaudījumos. Tās palīdz ticīgajiem vairāk vienoties ar 
Pestītāju atpestīšanas darbā, apcerot dažādos Kristus 
noslēpumus un manifestējot Viņa Mistisko Miesu, kas ir 
Svētā Baznīca. Kur ticīgie pulcējas uz lūgšanu arī ārpus sv. 
Mises svinībām Jēzus vārdā, tur arī ir Kristus reāla 
klātbūtne. Tātad tas laiks nav veltīgi pavadīts, jo ir pavadīts 
kopā ar Pestītāju un tiks ieskaitīts kā bonuss ticīgajam 
mūžīgajai dzīvei. Tomēr ir jāatceras, ka šādas dievbijības 
lūgšanu formas nevar konkurēt un aizstāt visvērtīgāko un 
nepieciešamāko lūgšanu — Euharistiju, kuras nozīmi 
pāvests Francisks jau ilgāku laiku skaidro pēdējo publisko 
katehēžu laikā trešdienās Vatikānā.  

Šinī sakarā es gribētu uzrunāt mūsu draudzes locekļus un 
vēlreiz izskaidrot vienu niansi attiecībā uz sv. Mises 
svarīgumu kristieša dzīvē. Vatikāna II koncils māca, ka 
Euharistija ir kristiešu ikvienas garīgās aktivitātes 
kulminācija un avots. Kristus Krusta Upura nopelnus caur 
Euharistijas svinēšanu mēs varam upurēt ļoti daudzos 
nodomos un vajadzībās, sevišķi lūdzoties par mūsu ģimenes 
locekļiem, draugiem, tuviniekiem, gan dzīvajiem, gan 
mirušajiem. Sv. Mises vērtība ir tik liela, ka tā nav un nevar 
būt atkarīga no Euharistijas rita, kas var būt zināmā mērā 

atšķirīgs Rietumu un Austrumu Baznīcās, kur ir liela ritu 
dažādība gan struktūrā, gan elementos, gan lūgšanu 
formulārijos. Arī Romas rits paredz dažādus Euharistijas 
svinēšanas veidus, citreiz savienotus ar dažiem 
sakramentiem, piemēram, kristību, iestiprināšanu, laulībām, 
slimnieku sakramentu... Bet sv. Mises būtība un vērtība 
nekad nemainās, jo tajā pats Kristus atkārto savu Golgātas 
Upuri un kļūst par barību mūsu dvēselēm. Tāpēc gribētu 
vērst to draudzes locekļu uzmanību šim aspektam, kuri ir 
iedomājušies, ka sv. Mise nav derīga, ja priesteris tās 
sākumā nenosauc nodomu, par ko tā tiek upurēta. Vispirms 
gribu piezīmēt, ka Euharistija ir publisks dievkalpojums, 
nevis viena vai dažu ticīgo privāta lūgšana, kuru var nopirkt 
kā kaut kādu preci tirgū vai veikalā, jeb, kā to bieži pasaka 
— “pasūtīt Misi” par saviem dzīvajiem vai mirušajiem. 
Priesteris lūdzas katrā sv. Misē gan par dzīvajiem, gan par 
mirušajiem, uzmudinot arī sevišķu nodomu par konkrētu 
ticīgā vajadzību, kuru tas izsaka, piesakot savu aizlūgumu. 
Sv. Misi nevar nopirkt ne par kādu naudu! Tāpēc nedrīkst 
uzskatīt, ka tā ir “mana Mise”, jo tā ir visas Baznīcas 
lūgšana, kurā katram ir tiesības un arī pienākums lūgties 
visas Baznīcas un arī savos personīgajos nodomos. Otrkārt, 
vēlos atgādināt, ka priesterim nav tāda priekšraksta obligāti 
sv. Mises sākumā nolasīt konkrētus vārdus, uzvārdus 
personām, par kurām ir pieteikts aizlūgums: to ir ieviesuši 
paši priesteri, kuri ar to komercializē Euharistiju, padarot to 
praktiski uztveramu kā kaut kādu oficiālu darījumu par 
naudu, ko ir saņēmuši no konkrētām personām. Tā nav 
Baznīcas vispārējā prakse! Viduslaikos tāda 
komercializācija bija ļoti stipri izteikta, ko Vatikāna II 
koncila liturģiskā reforma centās stipri izskaust, bet tās 
paliekas vēl arvien daudzviet ir stipri jūtamas...  

Un to var novērot pēdējā laikā arī kā negatīvu tendenci 
mūsu draudzē, kur atrodas tādas personas, kuras stūrgalvīgi 
pieprasa, lai priesteris obligāti sv. Mises sākumā nosauktu 
viņu pieteiktos vārdus, draudot, ka tad viņi vairs “nepasūtīs” 
savā draudzē sv. Mises, bet skries uz citām draudzēm, kur 
priesteris to noteikti izdarīs, izdabājot viņu kaprīzēm... Tas 
nekas, ka mūsu draudzē prāvests vienmēr sirsnīgi lūdzas 
visos nodomos, kādi ir pieteikti arī individuāli, dedzīgi 
aicinot Vispārējās jeb ticīgo lūgšanas laikā arī pašiem 
draudzes locekļiem skaļi izteikt savu personīgo nodomu, 
galvenais taču ir princips, vai izdarīs tā, kā “pasūtītājs” 
vēlas... Skumīgi, ka tādi ticīgie neko patiesi nav sapratuši no 
Euharistijas vērtības. Ir sv. Mises formulāriji, kas konkrēti 
paredz personu vārdu nosaukšanu, piem., bēru vai miršanas 
gadadienu dievkalpojumos, laulību vai kristību reizēs, kas ir 
savienotas ar Euharistiju. Mūsu mazajā draudzes kopienā ir 
iespēja katram draudzes loceklim, kurš vēlas, skaļi izteikt 
savu personīgo lūgšanu un nodomu Ticīgo lūgšanas laikā, 
kas iedrošina un palīdz aktīvāk piedalīties visiem draudzes 
locekļiem Euharistijā un noteikti sagādās arī lielu 

Mūsu        draudze 

Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Kristus ir augšāmcēlies!  
Alleluja! 
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iepriecinājumu mirušajiem piederīgajiem, kuri dzird savējo 
mīļoto cilvēku izteikto lūgšanu par viņiem. Tā kļūst ne tikai 
par jūsu, bet par visas Baznīcas lūgšanu, kurai ir daudz 
lielāks spēks un efektivitāte. Mīļie draugi, ar to, ka jūs kāds 
gribētu iespītēt prāvestam, nepiesakot vairs savus 
aizlūgumus sv. Misei savā draudzē, jūs izdarāt lielu 
ļaunumu tikai paši sev un saviem mīļajiem, jo gribu 
apliecināt vēlreiz, ka mēs mācāmies mūsu draudzītē aktīvi 
un ļoti sirsnīgi lūgties Euharistijā, un to darām noteikti ne 
sliktāk kā citās draudzēs. Lūdzu, novērtējiet to labo, kas 
jums tiek mācīts un pasniegts, uzticoties savam draudzes 
ganam, kuram bija liela svētība jaunībā apgūt zinības par 
liturģiju Pontifikālajā sv. Anzelma Institūtā Romā, iegūstot 
arī licenciāta grādu. (To piebilstu tikai tādēļ, lai neliktu  
kādiem apšaubīt manu kompetenci un pareizību 
dievkalpojumu vadīšanā!) Ceru uz jūsu labo gribu!!! 

Lielajā Ceturtdienā Baznīca pateiksies Pestītājam par 
Euharistijas un Priesterības sakramentiem, kurus Kungs 
iedibināja Pēdējo vakariņu laikā, kad tika celebrēta pirmā 
sv. Mise caur Kristu — Visaugsto Priesteri. Ar šo 
dievkalpojumu, kas ietver arī dziļi simbolisko kāju 
mazgāšanas ritu, iesāksies Triduums jeb Trīs Svētās 
Dienas, kuras tiks svinētas kā VIENA Lielā Diena bez 
pārtraukuma, nenoslēdzoties sv. Mises beigās ar svētību un 
krusta zīmi, jo kopā ar Jēzu dosimies uz Ģētsemani, 
pavadot adorācijā vismaz līdz pusnaktij. Pestītājs pavadīs to 
nakti cietumā, augsto priesteru notiesāts, karavīru zaimots, 
ar ērkšķu vainagu kronēts un sists, līdz Lielās Piektdienas 
rītā tiks stādīts Romas pārvaldnieka Poncija Pilāta tiesas 
priekšā, saņemot nāves spriedumu. Mēs būsim solidāri ar 
cietošo Kristu Viņa Krusta ceļā, uz kuru aicinu visus 
draudzes locekļus, vienojoties Kunga Ciešanu 
dievkalpojumā un piedaloties Pestītāja bērēs, kas ir ikviena 
kristieša svēts pienākums. Ja kurš uzskata, ka viņš var 
noignorēt šo uzaicinājumu, tad lai tas nopietni uzdod sev 
jautājumu, vai viņš ir autentisks kristietis, jeb ir kļuvis par 
Jūdasu Iskariotu, nododot Jēzu un Viņa pestīšanas darbu. 
Kopā ar Mariju būsim vienoti viņas ciešanās Sāpju Mātes 
stundā Lielajā Sestdienā, lai kopā ar viņu un visiem debesu 
eņģeļiem varētu arī priecāties par Glābēja triumfējošo 
uzvaru pār Nāvi Kunga Augšāmcelšanās svētdienas svētajā 
naktī un rītā.  

Šī ir mūsu visu kopīgā programma priekšā svinamajos 
vissvarīgākajos Baznīcas gada svētkos — nozīmīgāku 
svētku par šiem mums nav: piedalīsimies jo aktīvi tajos 
visas Lielās nedēļas garumā, it sevišķi obligātajās Trijās 
Lielajās Dienās=Vienā Lielajā Dienā, lai no sirds varētu 
izdzīvot kaut mazu daļiņu no tā, ko Jēzus pārdzīvoja mūsu 
pestīšanas dēļ, un saņemtu jo bagātīgi Viņa svētību. Tas 
nesīs mums visiem lielu prieku un gandarījumu par labi 
padarīto darbu, kas tiks atalgots debesīs.  

Sirsnīgi sveicu šajos augstajos Dieva Dēla 
Augšāmcelšanās svētkos visus mūsu draudzes locekļus, gan 
aktīvos, gan pasīvos, un visus mūsu avīzītes lasītājus. Lai 
Lieldienu prieka vēsts piepilda jūsu sirdis ar iekšēju mieru 
un prieku Svētajā Garā, kas vada Kristus Baznīcu! 
Turēsimies stipri pie Jēzus un būsim vienoti Viņa Vārdā! 
Lai nekādi ļaunie spēki nespētu mūs sašķelt un izklīdināt! 
Ļoti stipri lūgsimies un darīsim visu no mums atkarīgo, lai 
mēs nākamos Lieldienu svētkus varētu svinēt atjaunotajā 
mūsu draudzes dievnamā, kas gaida uz jums!   Pr. Andris S.  

Krustaceļš 
Pilāta tiesas nams un Golgatas kalna gals, 
Kristus ciešanu iesākums - mūžīgais krustaceļš. 
Nodots, šaustīts, ērkšķiem kronēts, 
Ar pasaules grēku krustu iet Jēzus, Dieva Dēls. 
Līdz zemei trīsreiz zemojas, pieceļas un tālāk iet. 
„Lūk, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus!” 
 Kungs, apžēlojies par mums! 
 

Kalna galā Jēzu ļaunums gaida,  
naglas, āmuri jau ir uz galda. 
Rauj Jēzum drēbes nost, to ātri, 
ātri dara 
Un viņa drēbes savā starpā dala. 
„Jēzus Sirds, satriekta par mūsu 
grēkiem!” 
Kungs, saudzē mūs! 
 

Pie krusta sit Jēzum rokas, kājas, 
Ūdens malka vietā liek etiķi, lai dzer. 
„Jēzus Sirds, pacietīga līdz pat krusta nāvei!” 
Kungs, apžēlojies par mums! 
 
Dieva Dēla Sirdi ar šķēpu cauri dur: 
Līst Asinis – viss piepildīts - 
“Jēzus Sirds, ar šķēpu caurdurta! 
Jēzus Sirds, asiņainais Upuris par mūsu grēkiem!” 
Kungs, atpestī mūs! 
 
“Jēzu, Tev dzīvoju, Jēzu, Tev mirstu, 
Jēzu, Tavs esmu dzīvs un nomiris.” 

Valērija Kalve 
 

Žēlastības laiks Zaļajā salā 

17. martā Baznīca piemin svēto Patriku. Šajā dienā 
Īrijas tauta godina savu Aizbildni. Arī man šie ir lieli 
svētki, jo Īriju uzskatu par savu otro dzimteni - tur 
dzīvo manas meitas un mani mazbērni, tur esmu 
dzīvojusi un strādājusi gandrīz 15 gadus. Šajā patiesi 
skaistajā zemē esmu satikusies ar ļoti vienkāršiem 
cilvēkiem, kuri tev uzsmaida satiekot un sasveicinās 
kā ar senu paziņu... Tieši tur es iepazinu ticību un 
satiku priesteri Andri Solimu. 

Kaut gan Droghedā, kur dzīvojām, bija kādas 7 
baznīcas, uz īru dievkalpojumiem gājām reti, jo bija 
valodas barjera. Pirmās Mises latviešu valodā bija 
svētki! Kad Latvijas katoļticīgo misija Īrijā sāka 
darboties, varējām reizi mēnesī lūgties latviešu valodā. 
Pēc dievkalpojuma mums parasti notika agape, 
vienmēr mūs laipni savās mājās uzņēma un cienāja 
Jānis un Regīna Rītiņi, kuri tagad arī ir atgriezušies 
Latvijā.    

Bet jāsaka, ka priesterim Andrim nebija viegli ar 
mums. Mēs taču bijām aizbraukuši strādāt (pelnīt 
naudu!), darbs prasīja arī atpūtu, un reizēm vienīgo 
brīvdienu nemaz negribējās “atsēdēt” baznīcas solā.  
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Es pati arī biju “sadumpojusies” un gandrīz gadu 
negāju uz latviešu dievkalpojumiem - saklausījos 
tenkas no “zinošiem latviešiem” par to, cik 
“briesmīgs” ir priesteris, par viņa “raksturu” utt. Taču 
sapratu, ka arī man ir “šausmīgs” raksturs, man palika 
kauns.... un es atgriezos. Piedod man, priesteri Andri! 

Tad es nolēmu, ka man vienkārši nav tiesību 
izniekot savu atlikušo dzīvi, un pieņēmu, ka tā var būt 
citāda caur neskaitāmajām žēlastībām, ko saņemam no 
Dieva caur Baznīcu. Te ir tā vieta, kur sastapsim 
mieru. Es sāku ieklausīties priestera vārdos, kad viņš 
runāja par Latviju, kura tad arī ir mūsu “apsolītā 
zeme”. Man pielipa viņa dedzība, un sapratu, ka es arī 
ļoti gribu atgriezties un dzīvot savā zemē. Bet to izdarīt 
nudien nebija viegli! Tas man prasīja vairākus gadus. 
Taču nu man bija draugi: Jēzus un Dievmāte, kuriem 
es uzticēju visu. Priesteris Andris kādreiz teica, lai kādi 
pārbaudījumi būs tavā dzīvē – uztici visu Jēzum, 
vienmēr turies pie Jēzus! 

Dzīve nav saplānojama... Es braucu pēc naudas, bet 
atgriezos ar pavisam citām vērtībām, par kurām pat 
sapņojusi nebiju. Dievam ir savi plāni par mums. 
Uzticieties Viņam un nebaidieties! Lūdziet Kungam 
drosmes žēlastību! 

Uz baznīcu nu mums ar vīru Aivaru jāmēro diezgan 
tāls ceļš – apmēram 55 km būs... Bet es to nosaucu par 
mūsu mazo svētceļojumu. Kad man vaicāja, kāpēc 
braucam tik tālu, teicu, ka tik “ekskluzīvas” un skaistas 
sv. Mises kā Lielvārdē citur nav. 

Lilita Ieleja 

 
Sv. Jāzep, aizlūdz par mums! 

 

Šai klusajā gavēņa laikā, kad 
lūdzamies un apceram Jēzus ciešanu 
ceļu līdz Kalvārijai, kā gaišs saules 
stariņš paspīd pie apvāršņa sv. Jāzepa 
svētku diena. Mūsu draudzē tā bija 
ļoti skaista svētku diena. Varam tikai 
apbrīnot mūsu prāvesta māku un 
izdomu sagādāt draudzei īstu svētku 
noskaņu. Īpaši uzrunāja sprediķis par 

Svēto ģimeni, par sv. Jāzepa lomu Jēzus audzināšanā, 
par paklausību un dziļu ticību uz Dievu. Arī mēs sv. 
Misē lūdzām sv. Jāzepa aizbildniecību mūsu ģimenēm, 
mūsu tēviem un dēliem. Lūdzām arī sv. Jāzepa 
palīdzību, kad pienāks mūsu laiks stāties Dieva vaiga 
priekšā.  

Gribam pateikties arī visiem, kas pieskandināja un 
darīja svinīgus svētkus ar savām balsīm. Īpašs paldies 
viesiem Francisko un vijolniecei Madarai, kura 
papildināja mūsu draudzes korīti ar vijoles skaņām.  

Ar savām lūgšanām noslēgsim gavēni un ar prieku 
sirdī sagaidīsim Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 

Austra Grecka 

Lielā Diena 
 

Nāc, nākdama Lielā Diena 
Pie Kristus kapa trešā dienā. 
Kapakmenis ir projām vēlies, 
Kaps ir tukšs — Kristus  augšāmcēlies. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Tai brīdī Ļaunā vara krita,  
Kad Dieva Dēlu krustā sita. 
No grēkiem tautu atpestījis, 
Pats no kapa augšāmcēlies. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
No kapa Kristus augšāmcēlies, 
Patiesi, patiesi ir augšāmcēlies. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Lielvārdes draudzi sirsnībā sveic svētkos Valērija Kalve 
 
 

Atmiņas par Īriju 

Nu jau drīz būs 2 gadi, kopš esmu atgriezies no 
dzīves Īrijā, kur pavadīju 16 gadus – no 2000. g. aprīļa 
līdz 2016. g. maijam. Aizbraucu, kā lielākā daļa 
latviešu, finansiālu apsvērumu dēļ. Sākumā strādāju 
dārzkopības fermā, pēc tam celtniecībā, strādājām par 
Īrijas minimālo algu, kas ir 4x lielāka kā Latvijā. Tas 
nenozīmē, ka iebraucēji bija “stāvus bagāti”, jo 
dzīvokļu īre bija dārga un produktu cenas augstākas kā 
šeit. Sākumā nebija nopērkama mūsu pārtika, tikai pēc 
3 gadiem parādījās poļu un lietuviešu veikali. 

2002. gadā Kokneses katoļu baznīcā mūs ar sievu 
Lilitu salaulāja tagadējais Liepājas bīskaps Viktors 
Stulpins.  

Īrijā dzīvojot, reizēm apmeklējām īru 
dievkalpojumus, līdz 2008. gadā pie mums atsūtīja 
priesteri Andri Solimu no Latvijas vadīt katoļu 
kopienu. Droghedā, kur mēs dzīvojām, latvieši bija ļoti 
kūtri dievkalpojumu apmeklētāji, reizēm atnāca kādi 7-
10 cilvēki. Pie mums uz Droghedu priesteris brauca 
reizi mēnesī, braucām arī uz Misēm uz tuvākajām 
pilsētām Rush un Dublin. Katoļu Misija Īrijā pastāvēja 
5 gadus, 2013.gadā īri latviešu misiju slēdza, jo viņiem 
tās uzturēšana esot izmaksājusi pārāk dārgi...  

Tā kā priesteri Andri Solimu pārcēla uz Lielvārdes 
draudzi, tad turpinām apmeklēt “savu” priesteri, un 
Lielvārde ir manas sievas dzimtā puse. Priesteris 
Solims ir ļoti atsaucīgs un ļoti pretimnākošs, viņa 
galvenā rūpe patreiz ir sagrautās baznīcas atjaunošana. 
Aicinu visus draudzes locekļus aktīvi piedalīties 
baznīcas atjaunošanas darbos ar ziedojumiem un 
lūgšanām un apmeklēt Svētās Mises. 

Aivars Ieleja 
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Sirsnīgi sveicam visu draudzi, sevišķi 
draudzes aktīvistus, visus vecos, 

slimos un vientuļos Kristus 
Augšāmcelšanās gaišajos svētkos! 

Mieru, prieku un mīlestību uz Dievu 
un tuvākajiem ikdienā! 

Lai Godības Kungs bagātīgi atalgo ikvienu 
ziedotāju mūsu sagrautā dievnama atjaunošanas 

darbiem! Paldies par jūsu patriotismu!!! 

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

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

Dievkalpojumu kārtība 
Lielvārdes 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. 

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

Pēc sv. Mises - Svētā stunda. 
6.04. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums 

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

Lielās nedēļas dievkalpojumu kārtība 

25.03.– Kunga ciešanu jeb Palmu/pūpolu 
svētdienā 

pl. 11:00 — sv. Mise ar palmu/pūpolu svētīšanu un 
procesiju (Sv. Krusta kapelā).  

Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai!!! 
 

29.03. – Lielajā Ceturtdienā: 
pl. 18:00 - Kunga Pēdējo vakariņu sv. Mise ar kāju 

mazgāšanas ritu (Sv. Krusta kapelā). 
 

30.03. – Lielajā Piektdienā 
(jāievēro STINGRAIS gavēnis!): 

pl. 13:00 — Krustaceļš (Sv. Krusta 
kapelā);  pl. 15:00 — Kunga ciešanu dievkalpojums. 

 

31.03. – Lielajā Sestdienā: 
pl. 11:00 - Sāpju Mātes stunda (Sv. Krusta kapelā).  

1.04. – Kunga Augšāmcelšanās Lieldienu 
svētdienā: 

pl. 0:00 – Lieldienu Vigīlija svētajā naktī 
(galvenais Lieldienu dievkalpojums!) (Sv. Krusta 
kapelā): uguns un ūdens un Lieldienu maltītes 
pasvētīšana; Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un 
adorācija līdz rītam. Došanās uz luterāņu baznīcu.  
pl. 7:00 – Lieldienu Rīta slavas dziesmas - Laudes: 
dievkalpojums notiks luterāņu baznīcā Lāčplēsī! 
pl. 7:30 – Kristus Augšāmcelšanās svētku procesija 
un Kunga Augšāmcelšanās svētdienas Dienas mise ar 
Lieldienu maltītes pasvētīšanu. 

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

pl. 12:00 – Jumpravā; 
pl. 15:00 – Madlienas pansionātā. 

9.04. – Kunga Pasludināšanas svētkos: 
19:00 — svinīgā sv. Mise.  

Pateicība! 

“Lai paliek ābele, ko iestādīju, 
Un vārds, ko kādam teicu mierinot!” 

Sakām paldies Lielvārdes Romas katoļu baznīcas 
prāvestam Andrim Solimam par mūsu brāļa un tēva 
Romualda Morozova sirsnīgo izvadīšanu, mīļiem 
mierinājuma vārdiem un lūgšanām par mūsu 
Romualda dvēselīti. Lai Dievs aizmaksā priesterim! 

Piederīgie 

Aicinām apmeklēt 
katehēzes nodarbības 
pieaugušajiem: 

trešdienās — pēc sv. Mises  
pl. 19:30 draudzes mājā. 

Aicinām pievienoties draudzes   
            korim jaunus dziedātājus! 

Aicinām draudzes locekļus uz sestdienas 
talku 28. aprīlī, lai sakārtotu draudzes 
teritoriju pavasara laikam. 

Apsveicam dzimšanas dienā: 

ministrantu Jāni Vingri (10 gadi) un Regīnu 
Bleideli (1.04.); Anitu Ozolu un Mariju Pizāni 
(2.04.); Anastasiju Skangali (12.04.); Ilzi Sniegu-
Sniedziņu un Martu Pudniku (15.04.); Veroniku 
Kudeiko (16.04.); Tekļu Rubīni (22.04.); Tatjanu 
Sļadz (25.04.); Moniku Ozišu (27.04.) un citus.  

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  


