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Redakcijas sleja 
Kristus ir augšāmcēlies! 
Mans maziņais, bet Kristum — Labajam Ganam 

uzticīgais ganāmpulciņ! Mīļi sveicu visas šī 
ganāmpulka pārpalikuma aitiņas, un gribētu jūs visus 
ļoti samīļot un pasargāt no “rūcošā lauvas”, kas meklē 
aprīt ikvienu labajā gribā un ticībā novājinātu avi. 
Apustulis Pēteris mūs aicina pretoties šim dvēseles 
pretiniekam — sātanam, kas tik ļoti vēlas iznīcināt 
mūs un visu Kristus Baznīcu. Nepadosimies šim 
cilvēces mūžsenajam ienaidniekam un cīnīsimies pret 
viņu ar stipras ticības un pazemīgas Dieva gribas 
pildīšanas ieročiem, jo tikai ar tiem varam uzvarēt šo 
pūķi, kas pūš savu smirdīgo sēruguni uz katru 
vājticīgo, aizdedzinot tā sirdī naida, nepiedošanas, 
atriebības un maldīgu kaislību ugunskuru, kas 
sadedzina dvēselē visu gadu desmitos sakrāto kristīgo 
ieguvumu. Uzticība Kristum un Viņa Baznīcai ir 
iespējama tikai pazemīgajiem Dieva bērniem: bez 
pazemības un paklausības Dievam un Baznīcai cilvēks 
nevar palikt par īstu kristieti — agrāk vai vēlāk tas 
paliks par remdenu un atkritēju, kamēr beigās kļūs par 
Jūdasu Iskariotu, kura piemērs ir tik skaidri aprakstīts 
evaņģēlijos. Pāvests Francisks arī nemitīgi brīdina 
kristiešus nepalikt remdeniem un bezdarbīgiem, jo tas 
noved pie Baznīcas sagraušanas no iekšienes. Kristus 
ir skaidri pateicis: “Kas ar mani nevāc kopā, tas 
izbārsta”. Ja kas nošķiras no draudzes, tas to sašķeļ un 
iecērt lielu plaisu arī visai Kristus Baznīcai, kuru veido 
visas draudzes kopā plašajā pasaulē, jo Pestītājs 
dibināja tikai vienu, svētu, katolisku un apustulisku 
Baznīcu un lūdza, lai mēs visi būtu vienoti, kā Viņš ir 
vienots ar Tēvu. Sašķeltība ir kalpošana ļaunajam 
ganam Luciferam, kura ganāmpulks virs zemes ir 
milzīgs kā pirmdzimtā grēka armija, kas visos laikos 
karo ar Labā Gana ganāmpulku. Katrs kristietis, kas 
kļūst lepns un iedomīgs, ļaunprātīgs un nespējīgs 
piedot saviem tuvākajiem, automātiski kļūst par ļaunā 
gana avi un upuri, jo ar šiem nāvīgajiem grēkiem sirdī 
turpinot pieņemt Kristus Vissvēto Miesu un Asinis, tas 
pielaiž milzīgu svētzadzību, ko sātans tik ļoti cenšas 
panākt, lai tādā veidā pazudinātu nocietināto kristiešu 
dvēseles. Cik daudz ir tādu neapzinīgu Lucifera kalpu, 
kuri domā, ka kalpo Kristum, bet reāli grauj Viņa 
Baznīcu, kuru noliedz un atmet, nepaklausot tās 
mācībai un hierarhijai. “Sentire cum Ecclesia” - 
“Dzīvot līdzi ar Baznīcu” - tas ir Vatikāna II koncila 
galvenais princips, ko Kristus iedvesa Baznīcas tēvu 

sirdīs, kad mācīja mums: “Kas jums paklausa, tas Man 
paklausa!” Klausīsim savam vienīgajam Labajam 
Ganam un sekosim Viņa Baznīcas mācībai, ko sludina 
Kunga kalpi! Lūgsimies arī par saviem draudžu 
ganiem un atbalstīsim viņus ar savām lūgšanām un 
draudzīgu palīdzību, lai atvieglinātu viņu smago 
kalpošanu! Nenogalināsim viņos vēlmi jums kalpot!!! 

Dārgie draugi! Ir jau pagājuši gandrīz 6 mēneši, 
kopš esam zaudējuši savu dievnamu. Vai mēs to 
spēsim atjaunot un atgūt — tas būs atkarīgs no mums 
pašiem, vai mēs spēsim nesagraut līdz galam sava 
garīgā dievnama pamatus un vai spēsim tos atjaunot. 
Tāpēc nopietni visus no sirds aicinu izbeigt kurnēt, 
klačoties, apmelnot un graut savu draudzi, bet sākt 
dedzīgi lūgties un aktīvi restaurēt draudzes garīgos 
pamatus, lai varētu uzcelt mūsu garīgo celtni. Kamēr 
tas nenotiks, es neredzu iespēju un vajadzību atjaunot 
draudzes sagrauto ārējo dievnamu. Šī avārija ir 
redzamā zīme, kas liek mums visiem stipri 
aizdomāties, kādi mēs esam kļuvuši iekšēji, cik vāji... 

Uz doto brīdi turpinās kriminālpolicijas 
izmeklēšana, bet paralēli tiek meklēta iespēja izstrādāt 
jaunu būvprojektu atjaunošanas darbiem. Lūdzieties 
šajā nodomā, lai atrastos pareizie cilvēki, kuri 
kvalitatīvi varētu veikt projektēšanas un restaurēšanas 
darbus! Uzrunājiet savus draugus, pazīstamos, kuri 
varētu noziedot šajā lielajā vajadzībā, jo viss 
finansiālais smagums gulstas praktiski tikai uz 
draudzes pleciem. Aicinu visus labas gribas cilvēkus 
palīdzēt ar saviem ziedojumiem mūsu nelaimē! 

Maija mēnesī mēs sirsnīgi lūgsim mīļo Dievmāmiņu 
uzklausīt mūsu siržu lūgšanas, lai viņa mums palīdz 
pārvarēt visas grūtības un atrisināt visas dievnama 
atjaunošanas problēmas. Vienosimies katru dienu 
Maija mēneša dievkalpojumos sv. Krusta kapelā pēc 
sv. Mises un praktizēsim tos arī kopā ar visiem 
ģimenes locekļiem mājās. Godināsim Jaunavu Mariju 
ar viņas godam litāniju dziedājumiem, kādus mūsu 
draudze zina veselus 7, mainot katru dienu citu 
melodiju (kurā vēl draudzē ir tik bagātīgs litāniju 
melodiju skaits?). 

10.05. svinēsim Kunga Debeskāpšanas svētkus, bet 
20.05. ar Vasarsvētkiem jau noslēgsies skanīgais 
Lieldienu laiks. Šogad maija pēdējā dienā (31.05.) 
iekrīt arī Vissvētākā Sakramenta svētki. Maijs būs 
intensīvs lūgšanu un svētku mēnesis. Svinēsim šos 
svētkus ar prieku sirdīs un vairosim savstarpējo 
mīlestību apkārtējos cilvēkos!   Prāvests Andris Solims 

Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Mūsu             draudze 
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Kristus ir augšāmcēlies!  
Lieldienu Vigīlijas svētās nakts galvenais 

dievkalpojums sākās tieši pusnaktī pie ugunskura. Bija 
iedegta Lieldienu svece. Laiks ārā bija kluss un 
debesīs spīdēja daudz zvaigžņu. Sirdī patiešām bija 
prieks, ka Kristus ir dzīvs, ka Viņš ir augšāmcēlies.  

Svece tika ienesta Sv. Krusta kapelā. 
Mēs iededzinājām arī savas svecītes, 
dziedājām dziesmas. Bija nolasīti daudzi Svētie Raksti, 
vēlāk tika pasvētīta Lieldienu maltīte. Mūsu  ģimenē 
šogad  Lieldienas bija īpašas. Desmit gadus atpakaļ 
Dievs mums dāvāja  dēliņu Jāni. 
Priecājāmies  kopā  ar draudzi un 
prāvestu nosvinēt šo jubileju 
draudzes mājā. Skanēja sirsnīgi 
vēlējumi. Paldies Frančesko ar 
sievu Madaru par izpildītu 
dziesmu meksikāņu valodā. 
Mūsu sirdīs šie svētki paliks 
atmiņā uz visu mūžu. 
Mīļi  sākām  paldies visiem!                 

Vingru ģimene 

Iecietības deficīts 

“Atnāca kāds cilvēks uz baznīcu. 

Pienāk pie viņa viens un saka: “Nepareizi rokas turi!” 

Cita pieskrien : “Ne tur nostājies!” 

Trešā burkšķ: “Ne tā kā vajag saģērbies!” 

No aizmugures norāj: “Nepareizi pārkrustījies!”… 

Beigu beigās pienāk vēl kāda sieviete un saka viņam: 

“Jūs zināt, labāk izejat no baznīcas, nopērciet sev 
grāmatu par to, kā šeit jāuzvedas, pēc tam arī nāciet!” 

Izgāja cilvēks no baznīcas, apsēdās uz soliņa un sāka 
gauži raudāt. 

Dzird balsi no debesīm: “Nu, ko, nelaiž tevi iekšā?” 

Pacēla cilvēks saraudāto seju uz debesīm un saka: 

“Nelaiž!” 

“Neraudi, arī Mani viņi tur nelaiž!”” 

Izlasīju šo līdzību kaut kur internetā un aizdomājos. 
Vai arī mēs no sava dievnama un savām sirdīm bieži 
neizdzenam pašu Dievu, aprunājot un nosodot citus? 
Nesen kāda kundzīte mūsu kapelā man teica, ka viņa 
jau ilgus gadus ir šajā draudzē, bet tāda aprunāšana kā 
tagad nekad nav bijusi. 

Man likās, es ticēju, ka tas, kas notika ar mūsu 
dievnamu, mūs kaut kā apvienos, tuvinās mūs vienu 
otram un Jēzum, kas tagad mums ir tik tuvu.  

Lūgsimies viens par otru, par mūsu draudzi, par mūsu 
dievnamu, par mūsu priesteri un būsim vienoti! 

Baiba Čubatjuka 

Mīlēsim viens otru! 

Izvadot pēdējā gaitā Genovefu Barkovsku no 
Rembates pansionāta, radās pārdomas par mūsu 
attieksmi pret līdzcilvēkiem, par pienākumu un 
attieksmi pret savu darbu. Atmiņā atausa kāds 
notikums no Lāčplēša kolhoza laikiem, kad vienu 
kaimiņieni, kura bija izgājusi kara ceļus, aizveda uz 
pansionātu. Tajos laikos par vecajiem cilvēkiem bija 
atbildīga sekretāre Dzidra, kura brauca uz pansionātu 
un tur apmeklēja viņai uzticētos cilvēkus. Pansionāta 
darbiniekiem bija pieteikts, ka savus cilvēkus Lāčplēša 
kolhozs apglabās pats un atvedīs viņus uz ģimenes 
kapiem. Bet bija liels pārsteigums, kad šī kaimiņiene 
tika apglabāta pansionāta kapos, kopējā rindā, bez 
atzīmes, kurā kapu kopiņā viņa atdusas. Pat ziediņu 
nebija kur nolikt. Darbinieki neatrada par vajadzīgu pat 
pazvanīt un pateikt, ka cilvēks ir miris. Lūk, tāda bija 
cilvēku attieksme pret saviem darba pienākumiem un 
līdzcilvēkiem. 

Pilnīgi pretēja aina ir Rembates pansionātā. 
Izvadot pēdējā gaitā Genovefu, bija patīkams 
pārsteigums. Ar kādu sirsnību un mīlestību tika 
organizēta Genovefas apbedīšana pie saviem 
tuviniekiem. Pansionāta vadītāja atrada iespēju atvest 
atvadīties no Genovefas gan pansionāta draudzenes, 
gan istabas biedrenes, sagādājot arī visiem ziediņus. 

Pateicība arī mūsu prāvestam Andrim, kas 
uzstāja, ka Genovefa jāizvada no kapličas ar lūgšanām 
un Dieva svētību, jo serviss “Mūžība” sākumā viņam 
to atteica, par cik nepietiekot mirušās divu pensiju 
kompensācijas... Paldies, arī draudzes māsām, kas 
atsaucās uz prāvesta aicinājumu un ar savām lūgšanām 
kuplināja pavadītāju pulciņu. 

Gribas teikt lielu Paldies Rembates pansionāta 
vadītājai un personālam, nesot šo smago nastu, 
apkopjot vecos un slimos, reizēm kaprīzos un 
nepateicīgos cilvēciņus. Lai Dievs Jūs stiprina, palīdz 
un aizmaksā par Jūsu nesavtīgo mīlestību pret 
tuvākajiem! Gribās teikt Imanta Ziedoņa vārdus: 

              „Bez mīlestības nedzīvojiet, 

                Bez mīlestības viss ir mazs. 

                Bez mīlestības dūmo krāsnis 

                Un maizi negriež nazis ass.” 

                                                  Antoņina Ratnieks 
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Avots 
Šalc mežs aiz loga, 
koki klanās vējam, 
kas, spārnus izpletis, 
pār miklo zemi skrien. 

Rūgst ceļi, raisās pumpuri 
no savām dzīlēm, 
saules alkdams avots veras debesīs 
ar acīm apžilbušām, 
kas pēc gaismas ar dziļu mīlestību 
Dieva žēlastību lūdz. 

Nekad vairs tumsā nebūt, 
augt un plesties, 
ar cerībām uz pleciem 
dzīvot mūžībai!                                Rita Bobkova 
 

Marijas jaunavības piemērs 
Šajā Lieldienu periodā mani aizkustināja 9. 

aprīļa Kunga Pasludināšanas svētku Mise. Tajā 
godinājām Vissvētāko Jaunavu Mariju, kuras lielā 
glezna šaurības un saspiestības dēļ vēl nebija atsegta. 
Toties uz altāra bija Marijas statuja ar skaistiem liliju 

ziediem. Mēs mīlam un cienām 
Dievmāmiņu. Es personīgi cenšos būt 
katrā mēneša pirmajā ceturtdienā, kad 
Svētajā Stundā adorējam un pielūdzam 
Marijas Dēlu Jēzu, apslēpto zem maizes 
zīmēm Vissvētākajā Sakramentā. Tad 

lūdzu arī Dievmātes palīdzību un aizsardzību. 
Prāvests īsumā atgādināja mums, kā vienkārša 

ticīga meitene kļuva par Dieva Dēla Māti. Mirjamu 
(Mariju) mēs salīdzinām ar lilijas ziedu. Tas ir 
uzticības, nevainības un šķīstības simbols. Tas ir 
paraugs visai mūsu jaunatnei un tautai. Žēl, ka tik maz 
ir ticīgo, kuri novērtē jaunavības nozīmi cilvēka dzīvē. 
Mums, vecmāmiņām, vajadzētu to ieaudzināt mūsu 
mazmeitiņām. Bet tagad visi cenšas dzīvot atsevišķi, 
un savus mazbērnus mēs reti redzam, kur nu vēl tos 
dabūt uz baznīcu... 

Bērni cenšas atdarināt savus vecākus. No vienas 
puses tas ir labi, bet no otras puses tiek sekots arī 
vecāku bezdievības pēdās, kad bērni nesaņem nekādu 
kristīgu audzināšanu ģimenēs. Dievs redz un ievēro 
katru bērnu, kas nāk pie Viņa. Jēzus taču teica: 
“Laidiet bērniņus pie manis!” 

Ar nepacietību gaidu, kad varēsim ieiet atjaunotā 
baznīcā. Tad arī bērniem būs vairāk, ko redzēt, un 
vietas, kur paskraidīt un parunāties savā starpā. 

Lūgsim sirsnīgāk Dievu, lai Viņš sadzird mūsu 
vajadzību!        Ludmila Apsīte 

Svēts Rožukronis 
Iet Dievmāmiņai līdzi viņas dzīves ceļā 
Svēts Rožukronis, kas četrās daļās dalās: 
Kunga eņģeļa priecīgā vēsts - 
Betlēmē silītē uz siena dus Dieva Dēls. 
 
Golgotā krustā sists ciešanās mirst Jēzus,  
Dieva Jērs. 
Svētlaimībā no mirušiem augšāmcēlies Jēzus, 
Dieva Dēls. 
 

 Svētās Trīsvienības spēks 
Dieva Mātes dzīves ceļa galā 
Debess Tēva mīlestības balva: 
Debess, zemes Karalienes tronis, 
Mirdz zvaigznēm rotāts Karalienes kronis. 
 
Bezvainīgā Dievmāmiņas Sirds,  
tevi lūdzam mēs: 
Lūdzies par mums, grēciniekiem,  
tagad un mūsu nāves stundā. Amen. 

Valērija Kalve 
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Dieva žēlsirdībai lūgšanās novēlam mirušos: 

Dzidru Lūsi (03.07.2017.); 
Veroniku Baiku (03.08.2017.); 
Jāni Griškovu (09.08.2017.); 

Ģenovefu Sondari (16.08.2017.); Andreju 
Jevsejevu (02.09.2017.); Broņislavu Dortāni 
(17.09.2017.); Valentīnu Plešu (28.09.2017.); 
Anastasiju Zarāni (06.10.2017.); Janīnu Šlīpu 
(17.10.2017.); Tekļu Prodnieci (25.10.2017.); 
Gunti Barānu (11.11.2017.); Birutu Vaivodi 
(18.11.2017.); Ināru Ziktinu (23.11.2017.); 
Džeovannu Pauliņu (03.12.2017.); Moniku 
Mivriniku (04.01.2018.); Broņislavu Opincāni 
(09.01.2018.); Jāni Salīti (20.01.2018.); 
Broņislavu Saratovu (16.02.2018.); Romvaldu 
Morozovu (20.02.2018.); Māri Grizānu 
(11.03.2018.); Arvīdu Kaupmani (12.03.2018.);  
Romualdu Poplavski (16.03.2018.); Moniku 
Ceiko (12.04.2018.); Sīmani Čeirānu 
(12.04.2018.); Annu Nesauli (16.04.2018.); 
Ģenovefu Barkovsku (15.04.2018.). 

Mūžīgo mieru dāvā viņiem, Kungs!!! 
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„Mūsu draudze” redakcija: 
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims  

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

Maija mēneša  
dievkalpojumu 

kārtība  
Lielvārdes Romas 

katoļu draudzē  
Svētdienās: 

10:00 – Vissvētākā 
Sakramenta uzstādīšana 

un adorācija; 
10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 

11:00 – Sv. Mise un maija mēneša dievkalpojums. 

Darbdienās: 
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00 un maija mēneša 

dievkalpojums. 
Uzmanību! Ar 1.05. pārejam uz vasaras laiku! 

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un 
sestdienās: 

sv. Mise pl. 19:00 un maija mēneša dievkalpojums. 
 

1.05. — Sv. Jāzepa, strādnieku Aizbildņa, svētki: 
sv. Mise pl. 19:00 un maija mēneša dievkalpojums. 

3.05. — mēneša pirmajā ceturtdienā pirms Mises 
18:00 būs Svētā Stunda. Pēc Mises pl. 19:00 sekos 

maija mēneša dievkalpojums. 

4.05. — mēneša pirmajā piektdienā pirms Mises 
18:00 būs Jēzus Sirds dievkalpojums. Pēc Mises pl. 

19:00 sekos maija mēneša dievkalpojums. 

6.05. — Maija mēneša dievkalpojums būs pirms 
Mises 10:40. Pēc Mises sekos Jēzus Sirds 

dievkalpojums. 

10.05. — Kunga Debeskāpšanas svētkos:  
19:00 — svinīgā svētku Mise ar Debeskāpšanas 

procesiju un maija mēneša dievkalpojums.  

13.05. — Dievmātes parādīšanās Fatimā piemiņas 
diena 

 
20.05. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas 

svētkos: 
svinīgā svētku Mise pl. 11:00. 

Noslēdzas Lieldienu laiks!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

27.05. — Sv. Ritas no Kašas svētkos: 
atlaidu diena Lielvārdē  

11:00 — svinīgā svētku Mise ar 
pateicības himnu “Te Deum” 

Sv. Mise ar aizlūgumiem par 
visām mūsu problēmām. 

31.05. — Kristus Miesas un 
Asiņu svētkos: 

pl. 19:00 — svinīgā svētku sv. Mise un maija 
mēneša dievkalpojums. 

„Silta, jauka istabiņa, 
Bērza malkas kurināta. 
Vēl siltāka, vēl jaukāka, 
Kad māmiņa istabā!” 
       Vismīļākie sveicieni 
mūsu labajām, dārgajām 
māmiņām un vecmāmiņām Mātes dienā, 13. 
maijā. Lai mūsu mīlestība, iecietība un 
labestība ir mūsu dāvana viņām ikdienā! Bet 
mūsu skaistākie lūgšanu ziedi uz eņģeļu 
spārniem lai katru dienu tiek aiznesti tām 
māmiņām un vecmāmiņām, kuras turpina mūs 
mīlēt un lūgties par mums jau debesu mājokļos! 

Ļo  lūdzam 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  

Sirsnīga pateicība tiem 13 mūsu draudzes 
locekļiem (11 sievietēm un 2 vīriešiem), kuri 28.04. 
piedalījās sestdienas talkā draudzes teritorijas 
sakopšanā. Lai Dievs aizmaksā par labo sirdi! 

Apsveicam Dzimšanas dienā: 

Veroniku Grumoldi (1.05.), pr. Māri Zviedri 
(5.05.), Andri Grizānu (6.05.), Jāni Mazitānu un 
Vilhelmīni Eisaku (11.05.), Janīnu Ločmeli 
(14.05.), Valentīnu Kovaļenko 80 gadu jubilejā
(19.05.), Dagniju Stikāni (20.05.), Annu Solimu 
(22.05.), Jāni Kloviņu (25.05.), pr. Ilmāru Tolstovu 
(25.05.), Baibu Čubatjuku un Annu Roni (29.05.). 

Vissirsnīgākie sveicieni manam 
mīļajam brālim Kristū, krāslavietim 
un vienaudzim priesterim 
Romualdam Šakaļam Priesterības 25 
gadu jubilejā 20. maijā. Lai tava 
mīlestība uz Jēzu ir tikpat liela, cik 

tava mīlestība dziedāt! Lai tevī neapsīkst degsme 
vienmēr pašaizliedzīgi kalpot tikai Kristum Viņa 
svētajā Baznīcā, negaidot pateicību no cilvēkiem 
un priekšniecības, jo mūsu alga virs zemes ir tikai 
krusts.       Pr. Andris Solims un Lielvārdes draudze 


