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Kristus ir piedzimis un parādījies tautām!  
Vismīļotie draugi! Esam aizvadījuši veco 

2018. un sagaidījuši jauno 2019. gadu. Ko mums 
atnesa vecais gads — to mēs tagad jau visi labi 
zinām. Bet ko mums Dievs piedāvās šajā jaunajā 
Kunga žēlastības gadā — tas gan paliks tikai paša 
Radītāja ziņā. Mums ir jābūt gataviem uz visu, lai 
spētu pieņemt mums bieži tik neizprotamo un 
šķietami nepieņemamo Kunga gribu. Arī pērn 
Jaungada naktī mēs novēlējām viens otram laimi, 
prieku, veselību, mīlestību, laicīgo un garīgo 
labklājību un daudz ko citu. Bet vai tas viss ir 
piepildījies iepriekšējā gadā? — noteikti tikai daļēji, 
vai arī daudzi piedzīvoja ļoti smagus dzīves 
pārbaudījumus un krustus. Kāpēc tad bieži  
nepiepildās mūsu labie vēlējumi un sapņi? Uz to 
mums nespēs objektīvi atbildēt neviens. Tikai 
Dievam ir zināmi visi argumenti un fakti, par 
kuriem visus paskaidrojumus mēs laikam saņemsim 
tikai debesīs, kad tur reiz nonāksim. Kristieša 
cilvēciskā dzīve ir liels noslēpums, kas balstās ticībā 
labajam un cerībā uz Dieva Apredzību un palīdzību 
ikdienā pieņemt Debesu Tēva svēto gribu. 

Jau apritēja gads, kopš mūsu dievnams stāv 
aizslēgts uz Āpšu kalniņa kā ievainots putns ar 
nolaistiem un aizlauztiem spārniem, nespēdams 
lidot. Cilvēki paiet tam garām, pārkrustās un smagi 
nopūšas. Arī mūsu mazais draudzes pārpalikums 
var tikai smagi nopūsties par Baznīcas un Valsts 
vienaldzību attieksmē pret mūsu dievnama 
glābšanu, jo esam atstāti kā bāreņi vieni paši bez 
nepieciešamajām finansēm, kuru sakrāšanai paies 
vairāki gadi, ja netiks saņemts ārzemju finansējums. 
Draudze divreiz griezās pie mūsu Valsts ar lūgumu 
palīdzēt finansiāli, pat nenorādot konkrētu summu, 
bet divreiz tā saņēma atteikumu, ka mūsu dievnams 
nav arhitektūras piemineklis, tāpēc mums nekas 
nepienākas. Diemžēl tādam “Likteņdārzam” un 
daudziem citiem mazāk svarīgiem objektiem un 
izklaides pasākumiem tiek izmesti simtiem tūkstošu 
un pat miljoni Euro. Tomēr mūsu paputinātā 
draudzīte vēl ir dzīva un turpina cīnīties par savu 
eksistenci, lūdzoties un ziedojot. Pirms gada mazais 
Lūkasiņš kā pirmais atnesa savu sīknaudiņu (ap 25 
Euro). Un tā mēs turpinām ziedot un krāt, cik nu 
katrs varam un gribam. Dievs redz mūsu labo gribu 
pastāvēt un atjaunot savu sagrauto dievnamu. Mēs 

pilnībā paļaujamies tagad tikai uz Dieva žēlsirdību, 
jo no augstajiem kungiem to vairs neceram 
saņemt... Nekritīsim garā, ļausim Dievam darboties! 

24.12.2018. Kristus Piedzimšanas svētku 
Vigīlijas Misi jau otro gadu pēc kārtas mēs 
svinējām plašajā luterāņu draudzes dievnamā, par 
ko sirsnīga pateicība brāļiem luterāņiem un 
mācītājam Ingusam Dāboliņam. Ceram ar viņiem 
vienoties Ekumeniskajā dievkalpojumā 19.01. pl. 
15:00 mūsu draudzes sv. Krusta kapelā, lai kopīgi 
lūgtos par mieru un saticību kristiešu starpā, uz ko 
aicina Baznīca “Lūgšanu nedēļā par kristiešu 
vienotību pasaulē” (18.-25.01.). Lai mīlestības un 
miera Dievs mūs visus vieno, stiprina un palīdz 
pārvarēt visas grūtības Jaunajā gadā! Nostiprināsim 
vispirms mūsu draudzes garīgos pamatus, jo tikai 
vienotībā, lūgšanās un darbos ir mūsu atjaunotnes 
spēks!                                    prāvests Andris Solims 

 
Paldies Līvijai! 

Man vienreiz prasīja, kāpēc jūsu draudzē visi 
tik nopietni un bēdīgi. Es atbildēju: “Tāpēc, ka mūsu 
prāvests ir ļoti nopietns un stingrs”. Bēdīgi varbūt 
tāpēc, ka sagrauts dievnams vai arī tāpēc, ka liela 
daļa dievlūdzēju ir aizgājuši mūžībā vai uz citām 
draudzēm. Bet varbūt tāpēc, ka mēs viens otru maz 
pazīstam.  

Es nedaudz pazīstu Līviju, tādu sīku, klusu 
māmuļu, kura dzīvo Rembatē un mūsu draudzē 
lūdzas jau vairāk kā 80 gadu. Gribētos ar viņu 
parunāties vairāk, bet kaut kā nesanāk. Līviju kristīja 
1936. gadā, iespējams, pr. Eduards Stukels. 
Krustvecāki bija Staņislavs Gaigals ar kundzi.  

Tajā laikā, kad mēs daudz runājām par pašlaik 
avarējušās baznīcas nama vēsturi, Līvija Vovčenko 
ir apbēdināta par to, ka nepieminam mūsu draudzes 
sākumu jau no 1939. gada. Līvijas mamma Marija 
Putniņa darbojās draudzes valdē, dziedāja korī un 
rūpējās par baznīcas apkārtni. Arī Līvijas tēvs Kārlis 
Putniņš, kaut gan viņš bija pareizticīgais un darbojās 
savā draudzē, nāca šeit palīgā pie smagākajiem 
darbiem. Līvija pati visu mūžu ir piedalījusies 
baznīcas un tās apkārtnes kopšanā un celtniecībā. 
Līvijai ir saglabājušās fotogrāfijas no 1939. un 1944. 
gada. Vairākas fotogrāfijas Līvija ir uzdāvinājusi 
draudzes vēstures albumam. Liels paldies viņai par 
to!                                             Anastasija Neretniece 

Mūsu        draudze 
Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 



 

2 

Ziemassvētki 
Dedz gaišu gaismu, svētkus gaidot, 
Lai izgaist dzīves tumšās ēnas. 
Atnācis Bērniņš Jēzus smaidot, 
Kas piedzimis ir Betlēmē. 
 

Kad svētā nakts pār zemi klājas, 
Vēl ļaudis paliek nomodā, 
Viņš ienāk katrās gaišās mājās, 
Tērpts debess zvaigžņu mirdzumā. 
 

Atver vārtus, durvis, sirdi, 
Galvu zemu, zemu liec. 
Uzņem augsto Debess Viesi, 
Slavas dziesmām Viņu teic. 
 

Atver sirdi slimam, vārgam, 
Pasniedz roku nabagam. 
Nekāro pēc mantām dārgām, 
Līdzinies kam labākam. 
 

Dedz gaišu gaismu, svētkus gaidot, 
Tumšās ēnas projām ies. 
Dod maizi nabadzīgam, smaidot, 
To ņemot, viņš tev teiks “paldies”. 
 

Šo “paldies” saņem sev kā balvu - 
Par citām dārgāka tā būs. 
Liec Bērna Jēzus priekšā galvu - 
Sirds Ziemassvētku prieku gūs.  

Valērija Kalve  
 
 

Mīļā Lielvārdes draudze! 
Ir pagājis 2018. gads, brīnišķīgs, Dieva 

žēlastību un mīlestības pilns gads…, īpašs gads 
mūsu ģimenē. 

Pirmajā oktobrī nodega mūsu māja Olainē, 
sadega viss… Nodega sapnis par mājokli mūsu 
ģimenei, sadega 12 gadus lolotas cerības, veltīgi 
izrādījās centieni krāt, taupīt… Nebūtībā aizgāja 
viss. Un pateicība Dievam par šo pārbaudījumu, jo 
nu mēs zinām, kas mums patiesi pieder. Protams, 
cilvēks plāno, bet Dievs dara. Tomēr kura jauna 
ģimene nesapņo par savām mājām, par atsevišķām 
istabām bērniem, par mierīgu vakaru? 

Un tad nu es gribu teikt tā - ja nebūtu 
Baznīcas un mūsu ticības Dievam, mēs būtu 
padevušies. Pirmo laiku mūs pie veselā saprāta 
noturēja tieši ticība, par sevi varu teikt vēl 
nopietnāk - tikai savu bērnu, vīra un ticības dēļ es 

turējos pie šīs dzīves. Un īstā krīzes brīdī tā īsti 
nemaz nevar savas izjūtas izstāstīt, un dažreiz 
stāstīt nemaz negribas un tam nemaz nav spēka. 
Pēc kāda laika mēs sākām Dievam uzdot 
jautājumus, kāpēc, par ko... Un tad sekoja 
grēksūdze, kuras laikā bija daudz asaru un 
jautājumu. Meklējām atbildes, un Dievs mums 
atbildēja. 

Dievs izrādījās tuvāk kā jebkad, Viņš ar mums 
runāja caur lasījumiem Mises laikā, caur priestera 
uzmundrinošajiem vārdiem, caur līdzcilvēku 
iejūtību. Un tad mēs beidzot pieņēmām situāciju un 
pateicām Dievam “Paldies!” Momentā, kad šķita, ka 
viss draud sabrukt, Dievs mūsu ģimeni saliedēja, 
mēs sapratām, ka lielākais dārgums, kas mums 
pieder, ir ģimene, Baznīca, draugi. Bija brīži un 
joprojām ir, kad pat fiziski jutām Dieva tuvumu.  

Mīļie lielvārdieši! Dievam ir plāns, kaut arī 
brīžam mums neizprotams. Jums Dievs ir devis 
brīnišķīgu priesteri. Tieši priesteris Andris 10 gadus 
atpakaļ noticēja diviem jauniem cilvēkiem, iemācīja 
mums lūgties, iemācīja izturēt, mīlēt Dievu un, 
visbeidzot, salaulāja mūs brīnišķīgajā Majoru 
baznīcā. Un visus šos gadus viņš mūs nav pametis. 
Daudzi cilvēki pat nenojauš, kādām krīzēm ir gājis 
cauri jūsu priesteris un cik lieli pārbaudījumi viņam 
bija un ir jāiztur... Taču visam pāri ir absolūta Dieva 
mīlestība, absolūta ziedošanās ticības vārdā. 

Un, ja mums un jums ir šāds piemērs, vai 
mums ir pamats kurnēt? Nē! Atbalstiet mūsu 
priesteri, cieniet un palīdziet viņam, tad kopā jums 
izdosies piepildīt pat vispārdrošākos sapņus. Mēs no 
visas sirds vēlam jums izturību un ticību saviem 
spēkiem. Mācīsimies pateikties Dievam! Dievs 
neuzliek cilvēkam lielāku pārbaudījumu, kā viņš 
spēj panest! 

Lai Dievs sargā jūs un jūsu skaisto Dievnamu! 
Mīļi sveicieni no Olaines draudzes! 

Rita un Jānis Ķepuri 
 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 
Mīļā Lielvārdes draudze! 

Sirsnīgi pateicos jums visiem 
par dvēseliskajiem, siltajiem 
apsveikuma vārdiem manas garās 
dzīves gājuma jubilejā. Mīļš, mīļš 
paldies! 

Novēlu jums visiem Svētās 
Ģimenes svētību Ziemassvētkos un 
Svētās Dievmāmiņas mīlestību, uzsākot Jauno 
2019. gadu. Mans lielākais vēlējums ir viens un pats 
galvenais: lai augšāmceltos jūsu visu gaidītais 
dievnams. Lūgsimies šajā nodomā visi, visi! 

Valērija Kalve 
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Ir sācies Jaunais civilais gads, un turpinās 
Adventā iesāktais Baznīcas liturģiskais gads. Šajās 
gadu mijas satrauktajās dienās varbūt arī aizmirsām 
kādu apsveikt un vēlēt laimi jaunajā gadā. Tādēļ ar 
avīzītes starpniecību gribu to izdarīt, kaut arī ar 
novēlošanos. Cik labi būt kopā ar draudzi un sev 
līdzīgi domājošiem. Paldies Dievam, ka man ir 
draudze un pr. Andris Solims. Jaungada novēlējumu 
gribētu izteikt ar Ojāra Vācieša dzejas vārdiem: 

“Tik medus būs stropā, 
Cik katrs nesīs pats. 
Un mūsu gadi kopā – 
Tas arī būs Jaunais gads!” 
Ievelkam elpas – īstāk, dziļāk, mīlošāk un 

ticīgāk! Veiksmīgu remontdarbos, skaistu ticībā un 
paklausīgu prāvestam 2019. gadu vēlē:  

Ludmila Apsīte 

Lai top slavēts Jēzus Kristus! 

Gribētu uzrakstīt pāris rindiņas. Esmu no 
Latgales. Biju pie radiem uz bērēm, un radās iespēja 
svētdien apmeklēt jūsu dievnamu. Biju priecīga par 
jūsu priesterīša Andra vadīto svēto Misi un 
brīnišķīgu lasījumu. Lai Dievs dod viņam veselību, 
spēku un izturību! 

Priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus! 
Ruta Lignarska no Zosnas  

 
 
 
 

“No baltām pārslām sirds jau netop grūta, 
No vēja aukas nemulst skats. 
Varbūt, ka tādēļ Dievs šos sniegus sūta, 
Lai viņu vizmā gaišāks kļūsti pats”. 

Lai glābtu mūs no pazušanas, Debesu Tēvs 
sūtīja uz šo pasauli savu Dēlu. Noklājot mūsu zemi 
ar tīru, baltu sniega segu, Tēvs vēlēja arī mūsu 
sirdīm kļūt tīrākām, baltākām un atbrīvoties no 
smagās grēku nastas. Šis mazais Bērniņš ir nācis 
pie mums, lai mūs stiprinātu ticībā, mīlestībā, 
pazemībā vienam pret otru. Lai mēs visi saredzētu 
otrā cilvēkā, ko satiekam, to labo, gaišo un tīro. Šai 
Jaunajā gadā, lai nolīdzinām visu pārestību grēdas, 
lai miers un saticība ir galvenais mūsu dzīvē. Lai 
Bērniņš Jēzus ienāk mūsu mājās, mūsu ģimenēs, 
vairo un atjauno ticību tur, kur tā ir zudusi, lai 
iemāca mūs cienīt vienam otru un māca pazemībā 

piedot visus aizvainojumus un pazemojumus. 
Iemāci mums, Bērniņ Jēzu, to visu paturēt savās 
mājās, savā draudzē, nevis iznest plašajā pasaulē. 
Neviens kārtīgs saimnieks neiznēsā savus mēslus 
pa kaimiņiem. 

 Arī man gribās šajā Jaunajā gadā vēlēt visiem 
- saglabāsim šo Bērna Jēzus mīlestību un gaišumu 
visa gada garumā! Lai Bērniņš Jēzus atrastu mūsu 
sirsniņās sev patīkamu mājvietu! 

Sveicu mūsu draudzes prāvestu Andri un visu 
mūsu draudzi Jaunajā gadā! 

Vezumu veselības, izturību, mīlestību, prieku, 
Dieva žēlastību un svētību 2019. Kunga gadā! 

Ņina Ratnieks 
 

Kristus dzimšanas laika mācība 
Kristus dzimšanas laikam ir viena īpaša iezīme 

– tas atver cilvēku sirdis labiem darbiem un 
nodomiem. Vairāk nekā citā laikā notiek dažādas 
labdarības akcijas, vairāk tiek domāts par 
vientuļajiem, slimajiem, par dzīves pabērniem, 
kuriem dzīves nasta plecos iegulst smagāka nekā 
citiem. Kas ir tas, kas mums liek vairāk just, redzēt 
un saskatīt? Tas ir Kristus – bērniņa fenomens. 
Dieva mums sūtīja Pestītāju kā maziņu bērniņu, lai 
mums mācītu Mīlestību, beznosacījuma mīlestību, 
ar kādu māte un tēvs mīl savu bērnu, un kā bez 
jebkādiem nosacījumiem un noteikumiem bērns mīl 
savus vecākus. 

Mums visiem ir zināmi piemēri, kad vecāki 
nevar lepoties ar augstiem morāles principiem, 
pļēguro un nerūpējas par savām atvasēm. Bet 
pajautājiet viņu bērniem, ko viņi mīl visvairāk 
pasaulē? Un atbilde vienmēr būs – mammu, tēti! 
Tie ir viņu dzīves lielākie dārgumi, protams, līdz 
noteiktam vecumam. 

Ja katrs sev uzdotu jautājumu, par ko es mīlu 
savu sievu, vīru, bērnu, vecākus vai draugus? Ticiet 
man, atbildēt būs neiespējami! Jo mīl tāpat, ne par 
kaut ko! Ja nu kādam ir konkrēta atbilde, tad tā nav 
mīlestība…. 

Novēlu mums visiem uzturēt savā sirdī dzīvu 
šo Kristus Bērniņa mīlestību, to nest un dalīties tajā 
ar saviem tuvākajiem, ģimenēm, draugiem, darba 
kolēģiem, visiem dzīves ceļā satiktiem cilvēkiem. 

“Reiz tuksnesī dzīvoja smilšu graudiņš. Tas 
bija mazs punktiņš starp miljoniem citu. Kādu rītu 
smilšu graudiņu uzrunāja saule. “Es spīdu tikai 
tev,” saule teica. “Kā tas var būt?” - neticīgi 
vaicāja smilšu graudiņš – “Es taču esmu tik 
nenozīmīgs!” “Ja tu nebūtu kāda mīlestības vērts, 
tevis nebūtu vispār,” atbildēja saule”. /J. Rubenis/ 

Tieši tā — mēs katrs esam mīlestības vērti!  
Lai mums visiem veselīgs un Dieva žēlastībām 

bagāts 2019. gads!                                Jana Grizāne 
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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. 

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

01.02. — Mēneša pirmā piektdiena:  
pl. 18:00 — Sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.  

 
2.02. – Kunga Prezentācijas templī svētki  

(Sveču diena):  
12:00 – Sv. Mise ar sveču svētīšanu un Gaismas 

procesiju.  
 

3.02. — sv. Blazija diena: svētība ar sv. Blazija 
svecēm kakla un elpošanas ceļu slimniekiem sv. 

Mises laikā pl. 11:00.  

5.02. — Sv. Agates diena: tiks pasvētīta sv. Agates 
maize un ūdens sv. Mises laikā pl. 18:00.  

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

dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.  

 
 
 

 Apsveicam!!! 
 V i s u s  m ū s u 
draudzes laulātos draugus 
ar Laulības solījumu 
atjaunošanu Sv. Ģimenes 
svētkos 30.12.2018.!!!  

Lai mīlestība, dvēseles un miesas veselība, 
un labā griba palīdz turpināt atbalstīt 
viens otru ikdienas dzīves pārbaudījumos! 

             

Svētajā naktī 
 

Mirdz visas zvaigznes kopā  
Debess visuma lokā, 
Tās mirdz un staro, veic ceļu tālo, garo 
No debess mājām un atmirdz zemes māju logā. 
 

Būsim kā zvaigznes debess visuma lokā, 
Svētajā naktī slavēsim Dievu visi kopā: 
Baznīcā, mājās, savu ģimeņu lokā 
Lai slavas vārdi svēto Trīsvienību godā! 
 

Mūsu Tēvs, kas debesīs,  
Gaismu no Gaismas nes pasaulē. 
Savu mīļo Dēlu ceļ Dievmātes Marijas  rokas – 
Betlēmē debess un zeme ir vienotas kopā. 
 

Skan slavas vārdi visumā “Gods Dievam!”,  
Skan ērģeles baznīcās un tauta dzied: 
“Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!” 

V. Kalve 
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Apsveicam 
Dzimšanas dienā: 

Eleonoru Graubi 
(11.01.),  Antoņinu 
Strucinsku (20.01.), 

Ināru Dzeni (26.01.), 
Aiju Upenieci 50 

gadu jubilejā 
(27.01.). 

Dieva Bērna svētītu visās jomās un veselības 
pilnu Jauno 2019. gadu visiem mūsu avīzītes 

lasītājiem, sevišķi veciem, slimiem, 
vientuļiem, bāreņiem un pansionātos 

mītošajiem! Turaties! Dievs jūs ļoti mīl. 

Pazemīgi 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  


