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Redakcijas sleja 
Kristus ir augšāmcēlies! 
Dārgā Dieva tauta, mīļie draugi! Šogad mums 

visiem bija laime svinēt Kristus Augšāmcelšanās 
svētkus siltajā, saulainajā Lieldienu rītā, jo svētku 
datums ir par 20 dienām vēlāks nekā pērn. Pēc nedēļas, 
t.i., 28.04., Rietumu Baznīcas Lieldienu priekā 
vienojās arī Austrumu Baznīcas ticīgie, kuri jo sevišķi 
svinīgi pusnaktī skandināja dvēseli aizraujošos 
tropāriju dziedājumus: “Kristus ir augšāmcēlies no 
mirušajiem; ar nāvi uzvarēja Nāvi un kapos mītošajiem 
dāvāja dzīvību!” Tik tiešām, tie ir Dzīvības uzvaras pār 
Nāvi svētki, vislielākie kristiešu svētki, par kuriem 
priecājas visi debesu pulki, jo tajos tiek svinēta mūsu 
nākamā piederība pie debesu valstības iemītniekiem un 
Svēto sadraudzības Triumfējošajā Baznīcā. Tie ir mūsu 
nākamās augšāmcelšanās godības svētki, kuri ļauj 
mums priecāties jau tagad virs zemes par to mūžīgo 
Lieldienu prieku, kas nekad nebeigsies visā 
bezgalīgajā mūžībā. Cik lielā mērā mēs izrādām šo 
prieku — tas ir atkarīgs no mūsu ticības mūžīgai dzīvei 
un mūsu personīgām attiecībām ar Kungu. Patiess 
prieks ir iespējams tikai tiem kristiešiem, kuri no visas 
sirds mīl Dievu un ir spējīgi uzupurēties, pavadot bez 
nepatikas un kurnēšanas pat vairākas stundas garos 
Lielās Nedēļas dievkalpojumus, būdami solidāri ar 
Kristu Ģētsemanē, uz Kalvārijas kalna un izšķirošajā 
Dieva Dēla uzvarā pār elli un sātanu svētajā Vigīlijas 
naktī. Es vienmēr ar sajūsmu apbrīnoju pareizticīgo 
priecīgu piedalīšanos Kristus Piedzimšanas un Pashas 
dievkalpojumos, kas vienmēr notiek pusnaktī viņu 
katedrālēs un dievnamos kā nemainīga tradīcija, kuru 
modificēt ir atļauts tikai pastorālo apsvērumu dēļ 
mazajās draudzēs, kuras apkalpo garīdznieki no citām 
pilsētām.  

Trīs specifiskas daļas raksturo šo Vigīlijas 
dievkalpojumu. Skaistais Gaismas rits (Lucernarium) 
ar uguns svētīšanu un Lieldienu sveces (Pashāla) 
sagatavošanu un aizdedzināšanu ievadīja pusnakts 
dievkalpojumu, kas ir galvenais dievkalpojums šajos 
svētkos, jo tas izsaka to dziļo simboliku, kas balstās 
Svētajos Rakstos, kuri tik bagātīgi tiek lasīti Vigīlijas 
Misē, atgādinot Vecās Derības svarīgākos pestīšanas 
notikumus caur septiņiem lasījumiem. Dieva Vārda 
liturģiju ievadīja senā Lieldienu slavinājuma himna 
“Exsultet”, kas šogad tika izpildīta jaunajā variantā ar 
precizētu tulkojuma tekstu un restaurēto gregorisku 
melodiju ar daudziem krāšņiem locījumiem. Šī 

specifiska Prefācijas melodija tiek dziedāta tikai 
vienreiz gadā Vigīlijas Mises ievadā. Katru lasījumu 
ievadīja attiecīgie ievadvārdi un noslēdza psalma 
dziedājums un lūgšana. Pēc septītā lasījuma no Vecās 
Derības tika aizdedzinātas altāra sveces un tika 
dziedāta slavas himna “Gods Dievam augstumos”, 
skanot zvaniem un ērģeles, kas klusēja kopš Lielās 
Ceturtdienas “Gloria” himnas. Pēc Jaunās Derības 
lasījuma jeb Epistulas (8. lasījuma) mūsu mazais 
korītis priecīgi ieskandināja “Alleluja” dziedājumu, ko 
nebijām dziedājuši visu gavēņa laiku, un tika 
pasludināts evaņģēlijs par Kristus Augšāmcelšanos. 
Trešā daļa ietver procesiju uz Kristības avotu, kur tika 
svētīts Kristības ūdens, kas tiek lietots visu gadu katru 
svētdienu ticīgo pasvētīšanai par piemiņu mūsu 
saņemtajai Kristībai. Bija prieks par katru, gan lielo, 
gan mazo draugu, kurš piedalījās šajā nakts Vigīlijas 
Misē, kaut arī lielvārdiešiem raksturīgā nelielā skaitā. 
Vēl lielāks prieks bija redzēt vairākus draudzes 
locekļus, kuri pēc nomoda nakts piedalījās arī rīta 
dievkalpojumā luterāņu baznīcā. Sevišķi gribu 
pateikties mūsu ministrantiem un koristiem, kuriem 
vienmēr ir tā lielākā slodze visos svētkos. Skanīgās 
Laudes, pateicības himna “Te Deum” un skaistie Mises 
dziedājumi atbalsojās dievnama velvēs un piepildīja 
sirdis ar prieku. Sirsnīgi pateicamies luterāņu draudzei 
un mācītājam Ingusam Dāboliņam par laipno 
uzņemšanu savā dievnamā, kur bijām ap 100 cilvēku.  

Aicinu piedalīties Maija mēneša dievkalpojumos 
draudzē un praktizēt tos savās ģimenēs mājās. 
Godināsim Dievmāmiņu un lūgsim viņas palīdzību 
atrisināt dievnama glābšanas darbu finanšu problēmas. 

Mīļi sveicu vēlreiz caur šo avīzīti visus tās lasītājus 
Lieldienu priecīgajā 50 dienu laikā, sevišķi visus 
slimos, vecos, vientuļos. Lai Svētā Gara gaisma un 
mīlestība apgaismo katru sirdi, dziedē visas brūces un 
dod spēkus ikvienam priecīgi nest savu ikdienas dzīves 
krustiņu kopā ar Uzvaras Ķēniņu, kurš nekad mūs 
neatstāj vienus pašus mūsu dzīves krustaceļā! A.Solims 

Augšāmcelšanās vēsts 
Kapakmens atvelts — kāds spēks! 
Augšāmcēlies Dieva Dēls,  
grēks uzvarēts. 
Kristus ir mūžīgi slavēts, alleluja, alleluja, alleluja! 

Sirsnīgi sveicu dārgo Lielvārdes draudzes 
prāvestu Andri un visu viņa ticīgo komandu. “Patiesi, 
patiesi Kristus ir augšāmcēlies, alleluja!” - skan 
priecīgā Lieldienu vēsts.                          Valērija Kalve 

Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Mūsu             draudze 
Viņa te nav, Viņš ir dzīvs!  
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 “Acis darba izbijās, 
Rokas darba nebijās. 
Rokas darba nebijās, 
Zinājās padarīt”. 
     

Ar šīm Raiņa rindām, 
piesaucot Dieva palīdzību, 
mēs iesākām pavasara sakopšanas darbus. Teritorija ir 
diezgan liela, un blakus esošais mežs rūpējas ar savu 
lapu klāstu, lai mums nepietrūktu darāmo darbu. No 
rīta satīri pagalmu, viss ir tīrs, bet nāk viena vēja 
brāzma, un atkal lapas savirpuļo uz pagalma pusi. Kad 
prāvests izsludināja pavasara talku, mēs apspriedāmies 
un darāmos darbus sadalījām uz divām dienām. Laika 
prognozē arī tika solīts gan lietus, gan sniegs. Tad 
vienā saulainā dienā nolēmām iesildīties un bijām pieci 
cilvēki, kas pieteica karu lapām un nezālēm, kas bija 
sazēlušas uz grantētā celiņa uz kapu kalniņa pusi. 
Izdevās nogrābt visu kalnu līdz kapiem. Kad pienāca 
otrā talkošanas diena, bija liels prieks par draudzes 
atsaucību. Sen nebija bijusi tik kupla talka, jo bija 
talcinieki gan no Jumpravas, gan no Ķeguma, gan 
mūsu pašu lielvārdieši. Ar vīru stiprajām rokām tika 
izcelts vecais dzīvžogs gar kāpņu malu. Pavisam kopā 
bijām 16 talcinieki, kuri nav vienaldzīgi pret savu 
dievnamu un ciena draudzi. Lai Dievs Jums bagātīgi 
aizmaksā! 

Tā strādājot un lūdzoties par sevi, saviem 
tuviniekiem, par radiem un draugiem, par 
sasirgušajiem paziņām, pienāca Jēzus Ciešanu nedēļa. 
Pateicība par lielo Jēzus mīlestību uz mums 
grēciniekiem, kurš, lai mūs glābtu no pazušanas, 
iedibināja šos svētos Sakramentus - Euharistiju un 
Priesterības sakramentus. No sirds pateicamies mūsu 
draudzes priesterim Andrim, ka viņš uzdrošinājās teikt 
Jēzum “Jā!” un ņēma plecos smago priesterības krustu. 
Lai Svētais Gars svētī un stiprina viņu, lai dziedina, 
sargā un palīdz vest savas nepaklausīgās un slinkās 
avis pie Kunga, mācot mūs un vienmēr atgādinot, lai 
padomājam par savu dvēselīti. 

Visas šīs svētās dienas pavadījām gavējot un 
lūdzoties. Lielajā Sestdienā pusnaktī pulcējāmies uz 
Lieldienu Vigīlijas dievkalpojumu un lūdzāmies līdz 
rītam, tad devāmies uz luterāņu baznīcu Lāčplēsī. 
Sirsnīga draudzība mūs vieno ar luterāņu draudzi, viņi 
mums atļauj lielos  svētkos svinēt viņu baznīcā. 
Pateicamies no sirds, un lai Dievs viņus atalgo un 
palīdz viņu draudzei. Paldies priesterim Andrim par 
skaisto svētku dievkalpojumu, par skanīgajām 
dziesmām, kuras paceļ sirdis pie Dieva. 

     Antoņina Ratnieks 
 

Slimnieku apciemošanas prieks 
Nosvinot Kristus augšāmcelšanās  svētkus, mēs 

22. aprīlī devāmies apciemot slimos un vecos uz 
pansionātu, lai viņus iepriecinātu ar mazām 
dāvaniņām. Tās dāvaniņas tika taisītas ar prieku un 

mīlestību. Braucot uz pansionātu, es sapratu, ka mums 
ir jāpalīdz saviem vecākiem un vecvecākiem, lai viņi 
nenonāktu  pansionātā, jo tie, kuri ir pansionātā, viņi 
jūtas vientuļi un gaida savus bērnus un mazbērnus. 

Elizabete Vingre 

Šogad otro reizi piedalījos mūsu draudzes 
rīkotajā Lieldienu labdarības pasākumā, apciemojot 
mūsu draudzes slimos. Otro Lieldienu rītā, 
sagatavojuši dāvaniņas, devāmies apciemot slimniekus. 
Visi, kurus apciemojām, bija ļoti pārsteigti un priecīgi 
par to, ka viņus kāds atceras. Kopā ar dāvaniņām mēs 
nodevām visiem sveicienus no prāvesta un draudzes, 
stāstījām, ka draudze lūdzas par visiem slimajiem un 
atceras visus. Uzklausījām visus, kas gribēja aprunāties 
vai dalīties atmiņās par savu kalpošanas laiku mūsu 
draudzē. Tas bija ļoti sirsnīgs, emocijām un pārdomām 
bagāts pasākums. Priecājos, ka šogad šajā pasākumā 
piedalījās visa mana ģimene, kaut arī bija jāsadalās, jo 
darbojāmies divās komandās. Vieni brauca pa 
Lielvārdes slimniekiem, bet otri uz Rembates 
pansionātu. Liels paldies Jānim un Elizabetei, ka 
palīdzēja šajā pasākumā. Paldies prāvestam, ka 
nerimās, un šis pasākums tomēr notika. Paldies mūsu 
Ņinai, kas parūpējās par dāvaniņām un braucienu uz 
Rembati. Protams, vislielākais paldies jums, draudze, 
par to, ka ziedojāt, un kopīgiem spēkiem mēs varējām 
šo pasākumu īstenot. Lai Dievs uzklausa mūsu 
lūgšanas!     Baiba Čubatjuka 

 

 
Kristus ir augšāmcēlies! 

Mīļā Lielvārdes draudze! 
Laiks steidzas tik ātri. Tikko svinējām Kristus 

Dzimšanas svētkus, un nu jau ir Lieldienas. Kopš mūsu 
jaunās dzīves traģiskā posma pirmās dienas ir pagājuši 
septiņi mēneši, bet man šķiet, ka viss sadega tikai 
vakar... Cik dīvaini, tāda traģēdija un vienlaicīgi tāda 
svētība. Tāds bija Dieva plāns, un labi, ka mans vīrs 
pašā briesmīgākajā mirklī spēja to tā uztvert. 

Šos septiņus mēnešus mēs esam mācījušies no 
jauna elpot, dzīvot, pieņemt un saprast. Ne vienmēr 
viss ir gājis gludi, ir piedzīvotas krīzes, nervu 
sabrukumi, dusmu lēkmes un kas tik vēl nē, bet katru 
svētdienu ir sv. Mise un katru svētdienu mēs saņemam 
stiprinājumu nākamajai nedēļai. Un tā mūsu dzīve rit 
uz priekšu; mums blakus parādās cilvēki, kas ir gatavi 
mums palīdzēt, mums ir atbalsts no draudzes, ir darbs, 
un mums ir mūsu/jūsu priesteris Andris... 

Šogad, Lielajā Piektdienā, mēs piedalījāmies 
Krusta ceļā pa Olaines ielām, un atkal emocijas, 
līdzpārdzīvojums Kristus ciešanām. Līdz pienāca 
skaistais Lieldienu rīts, kad lielākā daļa cilvēku guļ, bet 
tu kļūsti par liecinieku tam, ka Kristus ir augšāmcēlies, 
kad dodies procesijā apkārt dievnamam, izdzīvo 
Lieldienu rīta sv. Misi un tad atgriezies mājās ar 
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pacilātu sajūtu. Protams, tam seko olu kaujas, šūpoles, 
bet vakarā – filmu vakars “Kristus ciešanas”, jo mums 
ir jāizprot, kam cauri izgāja Kristus, lai spētu izbaudīt 
augšāmcelšanās prieku! 

No sirds vēlam Jums izdošanos visos darbos, lai 
izdodas atjaunot Jūsu skaisto dievnamu!!! Sargiet savu 
priesteri, novērtējiet! Arī Olaines priesteri ar lielu 
cieņu un atzinību izsakās par pr. Andri!!! 

Lai Kristus Jūs sargā!  
Cieņā:           Jānis un Rita Ķepuri no Olaines draudzes 

Kristus ir augšāmcēlies! 
Apsveicu mūs visus ar Kristus Augšāmcelšanās 

svētkiem, kas atnāca kopā ar skanīgām putnu 
dziesmām, ziedošiem ķiršiem un pirmajām pienenēm! 
Noteikti daudziem, tāpat kā man, šis laiks asociējas ar 
pamošanos, atdzimšanu kaut kam jaunam, gaišam. Ne 
tikai dabā jaušama rosība, arī cilvēki kļūst atvērtāki, 
smaidīgāki. Kad aiz muguras ir gavēņa laiks ar savām 
pārdomām un izvirzītajiem gavēņa mērķiem un 
mērķīšiem, varam veikt lielo pavasara tīrīšanu ne tikai 
pagalmā vai mājā, bet, galvenais, savā sirdī, 
sirdsapziņā un darbos. Tas Dievam vislabprātāk iet pie 
sirds, lai mēs dzīvotu, pirmkārt, ar tīru dvēseli un labos 
nodomus pārvērstu labos darbos. Jo bieži dzīvē mēs 
redzam uzspodrinātu “fasādi”, bet zem tās paveras ne 
tik skaists un acij tīkams skats... Bet nu šis darbiņš 
katram pašam jāpaveic. Mēs, kā kristieši, ar savu 
piemēru varam kļūt tikai par katalizatoru. 

Pateicos Dievam par iespēju kalpot šajā draudzē, 
tā man ir brīnišķīga iespēja apgūt ko jaunu, iemācīties 
jaunu un plašu garīgo dziedājumu repertuāru. Paldies 
prāvestam Solimam, ka iedrošināja un uzticējās! 

Aizvadīti brīnišķīgi Lieldienu svētki trīs dienu 
garumā, prieks par izturēto nakts Vigīliju, rīta Laudēm 
un saulaino rīta Kristus Augšāmcelšanās 
dievkalpojumu luterāņu baznīcā. Lai arī skaitliski 
bijām maz dziedātāji, toties atdeve katram bija kā par 
trijiem! Paldies par izturību! 

Otro Lieldienu dievkalpojumi notika Jumpravas 
kapelā, kur mūs sagaidīja neliels, bet sirsnīgs pulciņš 
“jumpravu”. Pēc Mises tikām sacienāti ar gardām 
uzkodām, kafiju, un vēl katram līdzi tika “groziņš” ar 
mājās darinātu sieru. Paldies Jumpravas meitenēm par 
gardo cienastu! 

Madlienas pansionātā mūs sagaidīja ierastā 
“kompānija” - mūsu   draudzes locekļi no Madlienas 
un Ķeipenes, kā arī pansionāta iedzīvotāji. Sirsnīgā un 
saulainā atmosfērā aizvadījām svēto Misi, dūšīgi 
lūdzāmies, dziedājām Kristus Augšāmcelšanās 
dziesmas; dažiem “jaunajiem” klātpienācējiem 
prāvests deva Slimnieku sakramentu.  Vienīgais, kas 
aizēnoja tās dienas svētku sajūtu, bija “draudzīgi” 
noskaņotā Madlienas pansionāta darbinieču maiņa. 
Parasti visvairāk tiek prāvestam un viņa asistentēm, 
kad viņš iet pēc Mises pie gulošajiem slimniekiem ar 
sakramentiem, bet es palieku sargāt mantas zālē, kurā 

notika Mise. Taču šoreiz tika arī man – kārtīga “duša”  
no medmāsas, pie tam paaugstinātā toņkārtā! Tagad 
saprotu, kāpēc pansionāta iemītnieki izskatās tik 
nomākti un iebiedēti. Pirms tam daudzreiz biju 
dzirdējusi stāstus, bet šoreiz pati uz savas ādas 
izbaudīju to bezspēcības sajūtu, kad sastopies ar 
cilvēku, kurš atnācis uz darbu nevis strādāt, bet gan 
izgāzt savas problēmas un dusmas uz neaizsargātiem, 
veciem, slimiem cilvēkiem; kurš nepazīst cieņu un 
pieklājību pat tiktāl, ka grēksūdzes laikā stumj priesteri 
prom no gultas, jo “redziet, man slimais tagad jābaro!!! 
Tagad un tūlīt!!!!”... Lieki piebilst, ka pat nesaprot, ka 
gulošajam slimnieciņam Hostija ir tūkstoškārt 
vajadzīgāka par prosu. Prātā nāca salīdzinājums ar 
gestapo...  Lai man piedod Madlienas pansionāta 
darbinieki, noteikti starp viņiem ir arī jauki un 
pieklājīgi cilvēki, kas dara savu darbu ar mīlestību un 
pacietību! Vismaz gribās tam ticēt! Bet šis manī raisīja 
dziļas pārdomas par to, cik svarīgi ir pareizi izvēlēties 
profesiju un darbu. Darbu, uz kuru iet ar prieku un 
mīlestību. Sevišķi izvēloties žēlsirdības misijas darbu, 
kas ir pa spēkam tikai garā stipriem un cilvēkmīlošiem. 

Atvainojos par negatīvo atkāpi, tāda nu ir dzīve. 
Šo es pieņemu kā mācībstundu, man priekšā Dieva 
noliktu – skaties, Jana, kā nevajag rīkoties! Lai Dieva 
mīlestība ir starp mums!          ērģelniece Jana Grizāne 

Aprīļa mēnesis 
Šī gada aprīļa mēnesi mēs pavadījām ļoti svētu, 

jo ir pagājis Lielais Gavēnis un ir nosvinētas 
Lieldienas. Šogad Lieldienas es pavadīju tāpat kā 
pagājušās, paliku pa nakti baznīcā un palīdzēju tētim 
pārvest visu vajadzīgo priekš Mises uz luterāņu 
baznīcu, kurā bija rīta Mise un kurā es kalpoju. Šogad 
Lieldienās, tāpat kā pagājušajā gadā un citos gados, 
mēs svētījām ūdeni un kalpojām baznīcā, jo īpaši es, jo 
es esmu ministrants. Lieldienu nakti bija vieglāk man 
izciest bez miega, jo es biju aizbraucis pagulēt un pēc 
tam atbraucis atpakaļ kalpot mūsu katoļu kapelā. 
Notika tā, mēs, visu vajadzīgo svētku Misei salikuši, 
braucām uz luterāņu baznīcu, nokalpojām Misi un pēc 
tam vedām visu atpakaļ. Salikām visas lietas atpakaļ 
mūsu kapelā un braucām mājās svinēt Lieldienas pie 
galda, jo Kristus ir augšāmcēlies.      Edgars Čubatjuks 

Lieldienu svētki 

Sveiki, mīļie draudzes locekļi! 
Lieldienas jau ir nosvinētas, bet 
iespaids vēl ir palicis. Ļoti patika 
šīs Lieldienas ar labi sagatavotiem 
kora dziedājumiem, kā arī svinīgi 
sagatavoto dievkalpojumu. 
Domāju, ka cilvēkiem arī patika 

un viņiem šīs Lieldienas paliks ilgi atmiņā. Man, kā 
ministrantam un Dieva kalpam, vajadzēja cītīgi kalpot. 
Ceru, ka man tas izdevās. Lai Dievs jūs visu svētī un 
stiprina jūsu ticību!                                Ivars Čubatjuks 
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  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. 

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

maija mēneša dievkalpojums. 

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

19:00 sekos maija mēneša dievkalpojums. 

4.05. — sv. Mise nebūs sakarā ar braucienu uz jaunā 
Rīgas palīgbīskapa ordinācijas dievkalpojumu. 

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

dievkalpojums. 

13.05. — Dievmātes parādīšanās Fatimā piemiņas 
diena 

26.05. — 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. 

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

procesiju un maija mēneša dievkalpojums.  

9.06. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas 
svētkos: svinīgā svētku Mise pl. 11:00. 

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

„Silta, jauka istabiņa, 
Bērza malkas kurināta. 
Vēl siltāka, vēl jaukāka, 
Kad māmiņa istabā!” 
       Vismīļākie sveicieni 
mūsu labajām, dārgajām 
māmiņām un vecmāmiņām Mātes dienā, 12. 
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 5 un 16 mūsu draudzes 
locekļiem, kuri 8. un 13. aprīlī piedalījās 
sestdienas talkā draudzes teritorijas sakopšanā. 
Lai Dievs aizmaksā par labo sirdi! 

Apsveicam Dzimšanas dienā: 
Veroniku Grumoldi 80 gadu jubilejā 
(1.05.), pr. Māri Zviedri 40 g.j. 
(5.05.), Andri Grizānu (6.05.), Jāni 
Mazitānu (11.05.), Vilhelmīni Eisaku 

90 g.j. (11.05.), Janīnu Ločmeli 85 g.j. (14.05.), 
Valentīnu Kovaļenko (19.05.), Dagniju Stikāni 
(20.05.), Annu Solimu (22.05.), Jāni Kloviņu 
(25.05.), pr. Ilmāru Tolstovu (25.05.), Baibu 
Čubatjuku (29.05.), Annu Roni 70 g.j. (29.05.). u.c. 

Mīļi sveicam mazo Andrīti Vingri 
Kristības dienā 28.04.! 

Vissirsnīgākie sveicieni 8. 
martā pāvesta Franciska 
nominētajam jaunajam Rīgas 
arhidiecēzes palīgbīskapam, 
manam mīļajam brālim Kristū,  
priesterim Andrim Kravalim. 
Viņa ordinācijas dievkalpojums 
notiks 4. maijā pl. 16:00 Rīgas 
Doma baznīcā.  
Lai sv. Gara gaisma un vadība 
dod neapsīkstošu degsmi 
vienmēr pašaizliedzīgi kalpot 

tikai Kristum Viņa svētajā Baznīcā.        
Pr. Andris Solims un Lielvārdes draudze 


