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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

 

Redakcijas sleja 

Kristus mīlestības spēks lai pasargā mūs no tumsības 
spēku uzbrukumiem un dāvā mums mieru! 

Mani mīļotie pārpalikušās draudzes locekļi, dārgie 
mūsu avīzītes lasītāji! 
        Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, kurš ir uzklausījis 
mūsu daudzo draudzes locekļu un labvēļu dedzīgās 
lūgšanas, svētīdams sagrautā dievnama atjaunošanas 
darbus, kurus veiksmīgi kopš 17.06. veic būvfirma 
“Novinvest”. Pirmais darba cēliens bija vissmagākais. 
Būvniekiem vajadzēja labi nostiprināt demontējamās sienas  
un griestus, lai nodrošinātu drošību veicamo sienu un 
pamatu demontāžas darbu laikā. Ar vairākām stutēm un 
atgāžņiem tika nobalstīti griesti dievnama iekšpusē, uz 
bēniņiem un saplaisājušās sienas ārpusē. Tikai tad varēja 
ķerties pie sienu nojaukšanas, ko veic pa daļām, nojaucot 
avarējošo sienu stūra daļu, kas bija pati kritiskākā. Gribu 
atzīmēt, ka šoreiz strādnieki ļoti rūpīgi un profesionāli 
(vismaz pagaidām) veic savus darbus, kurus regulāri 
kontrolē būvuzraugs un autoruzraugs. Katru otrdienu 
draudzes mājā notiek būvdarbu dalībnieku vadošā sastāva 
sapulce, kurā tiek protokolēti visi paveiktie darbi un 
parakstīti attiecīgo darbu akti. Visi darbi tiek veikti stingri 
pēc izstrādātā būvprojekta norādījumiem. Apkārt 
būvobjektam ir uzstādīta vēja barjera, lai pasargātu no vēja 
brāzmām jumta noraušanu, kas varētu notikt, ja vējš iekļūtu 
vaļējos bēniņos. Tad jumts tiktu sarauts uz augšu kā vēja 
plosīts lietussargs. Pie tam šī caurspīdīgās plēves vēja 
barjera labi pasargā strādniekus arī no lietusgāzēm un ļauj 
turpināt darbus arī lietus laikā. Diemžēl viss jūlija mēnesis 
Latvijā šogad ir bijis lietains un auksts, izņemot dažas 
dienas, tāpēc jo vairāk šī vēja barjera lieti noderēja, kaut 
strādniekiem visu laiku ir jāstrādā “siltumnīcas” variantā, 
kas, protams, nav viegli karstumā un putekļos. Par cik es 
arī regulāri sekoju visiem veicamajiem darbiem, tad labi 
pārzinu šos smagos darba apstākļus un atzinīgi novērtēju 
strādnieku darbu. Turpiniet lūgties par būvnieku komandu, 
lai viņiem visi darbi izdodas labi un pareizi! Demontējot 
vecos, saplaisātos pamatus, varēja pārliecināties, cik tie bija 
šķidri un nepareizi ielikti. Tajos bija sasviests ļoti daudz 
lielu laukakmeņu un vecās baznīcas ķieģeļu būvgružu, 
kurus nedrīkst izmantot pamatos. Tiesa gan, ka vienā vietā 
atradām iebetonētas 2 armatūru stiegras, kuras nebija 
sasietas savā starpā, tādējādi nepildot nekādas tām 
paredzētās sasaistes funkcijas. Tas izskaidro to, kāpēc 
pamati pie nobrukšanas saplaisāja un kāpēc dievnama 
fasādes stūri gadu garumā bija sēdušies un nolūzuši, kā to 
mēs visi labi redzējām pēc lielām plaisām uz grīdas pie 
biktskrēsla un grāmatu galda. Zem dievnama grīdas visā to 
platībā ir sabērti vecās baznīcas būvgruži, kuri pie pamatu 
nobīdes avārijas laikā un tagad demontēšanas darbos bira 
ārā. Radās nopietna vajadzība pasargāt grīdu no nosēšanās, 
kas sagādāja būvniekiem zināmas problēmas, kamēr tika 

atrasts attiecīgais risinājums ielikt paliekošo veidņu 
barjeras. Strādnieki ar lāpstām atraka pamatus un ar ķerrām 
izveda būvgružus ārpus būvobjekta, izveidojot blakus 
laukumā veselu “kalnu” būvgružu, kurus vēlāk ar traktoru 
iekrauj konteineros un tos izved utilizācijai sertificēta firma 
saskaņā ar būvniecības noteikumiem. Nojaukto pamatu 
vietā uz iestrādātām gruntī un blietētām šķembām, kādu 
vispār nebija zem vecajiem pamatiem, tika sagatavota 
pamatne no armatūras 
stiegru režģiem un tika 
uzstādīti veidņi, kuros 
tika ieliets augstas 
kvalitātes betons, ko 
atveda jau gatavā veidā 
ar lielo betonmaisītāju. 
Sākumā tika ielieta 
pamatu pirmā kārta, 
izveidojot kapitālu 
betona pēdu, uz kuras tad 
otrajā kārtā tika ielieta 
pamatu augšējā daļa līdz 
grīdas līmenim. Uz šī 
jaunā pamata tagad tiks 
mūrētas jaunas sienas no 
fiboblokiem un apdares 
sarkanajiem ķieģeļiem. Tur būs vajadzīga ļoti liela 
precizitāte un rūpīgums, lai varētu salaist precīzi jaunās 
šuves ar vecajām savienojumu vietās. Ņemot vērā, ka viss 
dievnams laika gaitā jau ir nošķiebies 6 cm uz leju fasādes 
virzienā, tad jaunu pamatu un sienu līmeņošana ir 
apgrūtināta un sarežģīta.  

Tur gan piepildītos daudzu “gudrinieku” izteiktās 
piezīmes, ka būtu vieglāk uzbūvēt jaunu baznīcu uz plātnes 
veida kopīgā pamata. Taču bez pusmiljona vai pat vesela 
miljona summas tas nav absolūti iespējams. Bet par tādu 
summu mēs pat nevaram sapņot, tāpēc mums ir 
jāsamierinās ar mūsu draudzes reālajām finanšu iespējām, 
izejot no kurām mēs spēsim izdarīt tik daudz, cik būs 
pietiekošs no mūsu niecīgajiem līdzekļiem. Kā jau mēs to 
esam labi sapratuši, viss finanšu smagums gulstas tikai uz 
mūsu draudzes pleciem. Un tur nevaram lolot utopiskas 
cerības uz Valsts un Baznīcas palīdzību — varam tikai lūgt 
šādu palīdzības no malas brīnumu, bet Dievs šo brīnumu 
var realizēt tikai caur mums pašiem, kuri regulāri turpinām 
ziedot un upurēt savus skaudros līdzekļus šim cēlajam 
mērķim. 

Dārgie lielvārdieši mūsu novadā un ārzemēs 
strādājošie, dārgie tautieši un visi labas gribas cilvēki! Esiet 
žēlsirdīgi un atsaucīgi mūsu draudzes dievnama glābšanas 
un atjaunošanas darbu finansēšanas problēmā un palīdziet 
to atrisināt caur saviem iespējamiem ziedojumiem! Bez 
jūsu konkrētās materiālās palīdzības sapnis ātrāk atgriezties 
mūsu mīļotajā baznīcā tā arī paliks vēl ilgu laiku tikai 
sapnis. Ja katrs katoļticīgais Latvijā noziedotu šim mērķim 

Monstra te esse Matrem!  
Rādi, ka esi Māte! 
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kaut tikai vienu euro, mēs ātri spētu atjaunot sagrauto 
dievnamu. Ja katrs Lielvārdes novada iedzīvotājs atbalstītu 
notiekošos būvdarbus, mēs spētu tos reāli līdz ziemai 
paveikt. Protams, lai pilnībā nodotu ēku ekspluatācijā, būs 
jāpabeidz visi vecajā būvprojektā paredzētie ārējie un 
iekšējie pārbūves darbi. Un tajos ietilpst torņa daļas pamatu 
nostiprināšana, fasādes un sānu kāpņu izbūve, pandusa 
priekš invalīdiem izbūve, iekšējo saplaisāto sienu savilces, 
esošo plaisu likvidēšana iekšpusē un labās puses fasādē, 
grīdas atjaunošana, kas prasīs papildus lielus līdzekļus. Bet 
pašreizējā prioritāte ir pabeigt konservācijas projektā 
paredzētos dievnama glābšanas darbus, kas ir kā 
iepriekšējās būvfirmas SIA “KMT Projekts” izdarītie 
milzīgie zaudējumi draudzei. Ja nebūtu nodarīti šie 
kaitējumi, tad dievnama pamatu nostiprināšanas darbi būtu 
pabeigti jau pagājušajā gadā.  

Mīļā draudze! Šis ir jūsu dievnams, kurš ir uzbūvēts 
par jūsu pašu līdzekļiem jau divreiz kopš 1940. gada. 
Paruna vēstī, ka trīs reizes esot labas. Šī ir tā trešā iespēja 
sasparoties un mobilizēt visus draudzes spēkus, lai 
saglabātu šajā vietā dievnamu, kad nevajadzētu mukt uz 
citām baznīcām svešās draudzēs. Tas ir liels izaicinājums 
draudzei izdzīvot un pastāvēt kā neatkarīgai draudzei, kopš 
tā vairs nav Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes filiāle. 

Neskaitāmi 
simti un pat 
tūkstoši cilvēku 
ir nokristīti, 
salaulāti un 
iesvētīti šajos 
abos katoļticīgo 
dievnamos 
Lielvārdē gan 
padomju režīma 
laikos, gan 
atgūtās brīvības 
gados. Mēs 
apelējam pie 
visu to dzīvajos 
esošo 
katoļticīgo 
sirdsapziņas, 
kuri dzīvo gan 
Lielvārdes 
novadā, gan visā 

Latvijā un ārzemēs: šajos dievnamos jūs esat kļuvuši par 
Dieva bērniem caur kristību, saņēmāt pirmos svētos 
sakramentus kā garīgo pamatu savai dzīvei, svētījāt savu 
laulību, izvadījāt no šiem dievnamiem savus mīļotos 
aizgājējus. Tagad ir pienācis brīdis, kad jūs varat izrādīt 
savu pateicību un finansiāli palīdzēt atjaunot jūso garīgo 
šūpuli. Daudzus no tiem, kuri šeit ir saņēmuši dažādus 
garīgos pakalpojumus, Dievs ir svētījis ar labiem 
panākumiem biznesā, bet kuri ir aizmirsuši par 5. Baznīcas 
bausli palīdzēt uzturēt savu draudzi. Šī ir jūsu Kristības 
draudze, ar kuru kā ar nabas saiti jūs vienmēr paliksiet 
garīgi vienoti. Tieši kristības draudzē glabājas visi ieraksti 
par Kristīgās iniciācijas (Kristības, Iestiprināšanas un 
Pirmās Komūnijas) un Laulību sakramentiem, ja priesteri 
tos ir izdarījuši draudzes reģistru grāmatās. Kad jums vajag 
salaulāties, sevišķi, ja tas notiek ārzemēs, tad ir obligāti 
jāuzrāda Kristības apliecība, kuru nereti daudzi ir jau 

pazaudējuši vai nebija to  saņēmuši vispār. Tad jūs 
griežaties savā Kristības draudzē ar lūgumu izsniegt šādu 
apliecību vai izziņu. Lūdzu, atsaucieties un atbalstiet ar 
saviem ziedojumiem savu Kristības draudzi, palīdziet tai 
atjaunot sagrauto dievnamu — jūsu Kristības baznīcu, kurā 
piedzimāt priekš mūžīgās dzīves. Esiet pateicīgi Dievam un 
Baznīcai par šo dāvanu!!! 

25. jūlijs ir sv. Apustuļa Jēkaba un 
šoferu aizbildņa sv. Kristofera svētku 
diena, kurā sv. Mise mūsu draudzē tika 
upurēta par visiem šoferiem. Bet šim 
datumam tuvākajā svētdienā tiek svinēti 
Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas 
svētki. Rīgas arhidiecēzes katedrāles 
Aizbildnis ir sv. Jēkabs. Šajā svētdienā 
mūsu draudzē tiek pasvētīti transporta 
līdzekļi: automašīnas, motocikli, velosipēdi 
un tiek dota svētība visiem šoferiem. Mēs piesaucam Dieva 
svētību un palīdzību caur sv. Kristofera aizbildniecību šo 
transporta līdzekļu vadīšanā, lai mazinātos ceļu satiksmes 
negadījumi. Gada laikā šiem dzelzs zirdziņiem ikdienā 
nākas dzirdēt daudzus lamu vārdus un pat saņemt dūres 
bliezienus no dusmīgajiem un nervozajiem mūsdienu 
šoferiem. Tāpēc ir labi ik gadus pārsvētīt savus “skrējējus” 
un atbrīvot tos no ļaunuma nastas, ko tiem uzliekam. Ir ļoti 
svētīgi vienmēr uzsākt savu ceļojumu ar šoferu lūgšanu, 
pārkrustoties un noskaitot “Tavā patvērumā” lūgšanu, kā arī 
palūgties uz savu un citu šoferu (arī policistu!) 
sargeņģeļiem, lai tie mūs sargātu ceļā. 

4.08. mēs svinēsim mūsu draudzes lielos 
Kapusvētkus Lielvārdes katoļu kapos. Pērn šos svētkus 
patraucēja vairākkārtējās lietusgāzes sv. Mises laikā, kuru 
svinējām pirmo reizi kapsētā. Tādēļ būtu svētīgi, ja šogad 
varētu nodrošināties pret lietu ar vaļējo sānu uzslienamajām 
teltīm, kuras lūdzam aizdot, ja kādam tādas būtu pieejamas. 
Kapusvētku svinības mūsu draudzēs mēs cenšamies saistīt 
ar sv. Mises svinēšanu, kuru upurējam kā visaugstāko 
lūgšanu par visiem mūsu mīļotajiem mirušajiem. Viņi gaida 
mūsu lūgšanu palīdzību, ar ko tikai mēs, dzīvie, varam 
saīsināt viņu ciešanu laiku šķīstītavā. Aicinu ne tikai skaisti 
sakopt savu piederīgo kapu vietas, bet arī piedalīties visā 
dievkalpojumā, sirsnīgi lūdzoties par mirušo dvēselītēm, 
kuras nepaliks pateicību parādā, kad pievienosies Svēto 
sadraudzībai debesīs. Ir prieks, ka beidzot pēc gariem 
lūgšanās un gaidīšanas gadiem pilsētas dome ir uzstādījusi 
4 gaismas ķermeņus ceļa posmā no draudzes mājas un pie 
stāvvietas katoļu kapos. Bet arvien ar rūgtumu būs jāturpina 
cīņa par šiltes uzstādīšanu šosejas malā ar norādi uz katoļu 
dievnamu, kapiem un Lielvārdes pamatskolu. Šo solījumu 
dome diemžēl nesteidzas izpildīt jau vairākus gadus... 

Tuvojas Aglonas lielie svētki 14.-15.08., kad daudzi 
kristieši dodas svētceļojumā kājām vai ar transporta 
līdzekļiem uz Māras zemes lielāko svētvietu. Arī ticīgie no 
Lielvārdes novada tiek aicināti doties šajā svētceļojumā ar 
autobusu vai ar savu transportu, lai izjustu lielo vienotības 
sajūtu Kristus Baznīcā un saņemtu Aglonas Dievmātes 
svētību sev, savām ģimenēm, draudzēm un visai mūsu 
tautai.  

Turpināsim dedzīgi lūgties, gavēt un ziedot! Lai 
Dievs jo bagātīgi atalgo visus, kuri to darīja līdz šim, dara 
un darīs arī turpmāk! Jūsu alga debesīs būs liela!!!   

prāvests Andris Solims 
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Nedaudz par Lielvārdes katoļu kapiem 

Kopš 16. gs. Vidzeme bija nonākusi Zviedrijas 
luterisko muižu ietekmē, un šeit katoļiem nebija ne 
baznīcu, ne kapsētu. 1932. gada pavasarī Lielvārdē 
katoļu misijas darbu uzsāka Rīgas Sāpju Dievmātes 
draudzes prelāts Eduards Stukels 
(1884.,ord.1906.,+1956.)  

20. gs. sākumā Lielvārdē bija ieradušies darbā 
pie saimniekiem un uz dzelzceļa ap 200 katoļu, 
pārsvarā no Latgales un Polijas. Pirmo Sv. Misi 

Lielvārdē svinēja Rīgas dekāns Eduards Stukels 1932. 
g. 16. maijā. Tas notika Lielvārdes (toreiz Rembates) 
tautas namā. Dekāns ar draudzi vienojās, ka Lielvārdē 
ir vajadzīgs savs katoļu dievnams un kapsēta. 
Priesteris Eduards Stukels 1936.g. sagatavoja 
iesniegumu Latvijas Zemes ierīcības komisijai ar 
lūgumu piešķirt zemi no Valsts fonda baznīcas un 
kapsētas vajadzībām. Zeme 2,4 ha tika piešķirta Āpšu 
kalniņā ar adresi 642. apbūves gabals (no 1961.g. - 
Meža iela 18) 

Kapsētu (platībā 40x40 metri) atklāja un 
iesvētīja 1936. gada 18. oktobrī. Svinības vadīja 
Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas priesteris Juris 
Pudāns (1909., ord..1935.,+1984.) Lietus tajā dienā 
gāzis kā no spaiņiem. Piedalījušies ap 80 katoļticīgo. 
1937.gadā draudze uzcēla kapu sarga mājiņu uz kuru 
atnāca dzīvot dievbijīgais Staņislavs Gaigalis ar 
ģimeni (apglabāti tepat). 1938. gada 27. februārī 
jauniesvētītajā kapsētā pirmais tika apglabāts Alberts 
Kokins. 1939. gadā kapsētu apstādīja ar liepām un 
apjoza ar koka žogu. 

Pirmie kapusvētki notika 1942. gada 10. 
augustā. Tos vadīja prāvests Juris Pudāns. Vienīgā 
man zināmā šo pirmo kapusvētku dalībniece tagad 
mūsu draudzē ir Līvija Vovčenko, kura visu mūžu ir 
gājusi vai braukusi uz mūsu baznīcu un arī tagad vēl 
aktīvi piedalās draudzes dievkalpojumos.  

Anastasija Neretniece 

 

Ciemiņi no Kazahstānas 

20.07. mūsu draudzi apciemoja Andris un Inese 
Griķi ar trijiem bērniem: Samuēlu, Martu un Ģeorgu-
Andri. Pirms 10 gadiem (09.08.2009.) es salaulāju 
savus bijušos Jūrmalas draudžu locekļus Smiltenes 
baznīcā. Andris bija ministrants Ķemeru baznīcā, kura 
tēvs Andrejs vairākkārt bija atbraucis ar savu draugu 

Albertu pie mums lielākajos svētkos. Inese dziedāja 
altu Majoru draudzes korī kopš bērnības. Viņi bija 
aktīvi jaunieši Jūrmalas draudžu dzīvē un bija man 
labs atbalsts. Priecājos, ka viņi saglabāja draudzību 
ar savu bijušo “stingro” prāvestu un vēlējās, lai tieši 
es viņus salaulātu un vēlāk nokristītu visus trīs viņu 
jaukos bērniņus. Marta un Ģeorgs ir kristīti mūsu 
baznīcā. Katra priestera lielākais prieks ir redzēt sava 
garīgā darba augļus, kad jaunās ģimenes turpina 
praktizēt savu ticību un aktīvi iesaistās Baznīcas dzīvē. 
Darba meklējumos jaunajai ģimenītei nācās uz kādu 
laiku pārcelties uz tālo Kazahstānu, kur viņi turpina 
regulāri piedalīties katoļticīgo dievkalpojumos Almati 
katedrālē. Vasaras atvaļinājumā viņi atlidoja uz 
Latviju un apciemoja savu bijušo draudzes ganu. Lūk, 
dažas rindiņas, ko Inese mums ir uzrakstījusi pēc šī 
apciemojuma.            (pr. A.S.) 

Slavēts Jēzus Kristus! "Svarīgi, lai ikviens 
cilvēks, ar kuru esam tikušās, mainītos un kļūtu 
labāks, jo ir mūs saticis. Mums jāizstaro Dieva 
mīlestība," saka Māte Terēze. (no grāmatas: Režiss un 
Maiza Kastro, Svētīt, lai dziedinātu) Un ar šādu domu 
mūsu ģimene jau gadu kā dzīvo tālajā Centrālāzijā, 
Kazahstānā. Esot tālumā, tas nav šķērslis, lai 
neīstenotu Mātes Terēzes teikto. Dieva ceļi ir 
neizdibināmi, un, tikai dzīvojot paļāvībā uz Viņa 
apredzību, ir iespējams būt mierā ar sevi un citiem. 
Iepazīstot jaunus cilvēkus, vienmēr meklējam cilvēkos 
labo. Tādā veidā kaut nedaudz dodot iespēju visiem 
būt tādiem, kādus Dievs mūs redz. Tāpēc cenšamies 
sekot Mātes Terēzes sacītajam. Grūtos brīžos mūsu 
paļāvība ir uz Dievu, mūsu Debesu Tēvu, kas dod 
mums spēku izturēt grūtības. Saprotam, ka mēs katrs 
esam kā instruments Kunga rokās, lai palīdzētu Viņam 
īstenot pasaules svētdarīšanas plānu. Lai arī cik mēs 
jūtamies niecīgi un necienīgi, vēsture mums rāda, ka 
jebkurš un jebkurā brīdī var kļūt par nepieciešamāko 
palīgu Dievam. Tāpēc bieži lūdzam: “Tēvs, mums ir 
vajadzīgs Tavs Svētais Gars, Tavs spēks un mīlestība, 
lai mēs varētu būt gaisma pasaulei, sludināt Jēzus 
vārdu, nest visiem ļaudīm šo vārdu - JĒZUS - un 
liecināt par dzīvā Dieva darbiem un par Jēzus 
spēku...”.         Inese Griķe 

 

Griķu ģimenīte: 

Marta‐Emija, 

Ģeorgs‐Andris,  

Samuēls, Inese, 

Andris 
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Mūsu draudze/ 2019. gada Augusts — 8 (75)   

Augusta mēneša  
dievkalpojumu kārtība  

Lielvārdes Romas katoļu 
draudzē  

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. 19:00. 

 

1.08. — mēneša pirmā ceturtdiena:  sv. Mise 
 pl. 19:00 par visiem dzīvajiem draudzes 

locekļiem. Pirms sv. Mises - Svētā stunda pl. 18:00. 

2.08. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums 
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 19:00.  

4.08. — mēneša pirmās svētdienas dievkalpojums 
Jēzus Sirds godam pirms sv. Mises pl. 10:20.  

6.08. — Kunga Pārveidošanās svētki: 
pl. 19:00 — Svētku Sv. Mise.  

11.08. tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra 
uzturēšanai. Paldies par jūsu atbalstu!!!’ 

 
13.08., 14.08. - sv. Meinarda - un 15.08. - 

Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos — un 
16.08. dievkalpojumi Lielvārdes baznīcā nenotiks 

sakarā ar līdzdalību Aglonas svētkos. Lūdzu 
piedalīties svētku dievkalpojumos Ogres baznīcā! 

 
17.08. — pl. 13:00 Lielvārdes luterāņu baznīcā sv. 

Mises laikā Laulības sakramentu noslēgs Jānis 
Ozols un Irina Graščenkova. Vakara sv. Mises 

nebūs. 
Kapusvētku kārtība: 

 

4.08. — Lielvārdes katoļu kapos: 
pl. 11:00 sv. Mise kapsētā (lietus gadījumā —      

sv. Krusta kapelā), pl. 13:00 Vesperes un 
Procesija par mirušajiem kapsētā. 

11.08. — Jumpravas kapos: 
pl. 15:00 sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem. 

Uzmanību! 
Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi 

puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!! 
Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā 
ministranti mūsu draudzē!!! 

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

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

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  

Klausie es  un  atbals et  katoļu  Radio Marija Latvija 
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv  

Aicinām doties svētceļojumā ar autobusu uz 
Aglonu. Izbraukšana no Lielvārdes baznīcas 
stāvvietas 14.08. pl. 8:30 ar pieturu centrā. 
Atgriešanās atpakaļ 15.08. Dalības maksa ir 15 Eiro 
(tā varētu nedaudz mainīties atkarībā no dalībnieku 
skaita). Pieteikties pie Ņinas (26158141). 

Apsveicam Dzimšanas dienā: 

Vilmu Lizinsku (2.08.), Lolitu Garklāvu (5.08.), 
Vandu Viļumovsku (7.08.), Veroniku Jermacāni 
(9.08.), Oļesju Vingri (13.08.), Albertu Zīlīti no 
Jūrmalas (14.08.), Ievu Podegradi (21.08), 
Ludmilu Apsīti  (25.08.),  Veroniku Bartkeviču 
(27.08.), Andreju Griķi no Jūrmalas (31.08.) u. c. 

     Sv. Krusta kapelas uzkopšanas grafiks 
Baznīcas 5. bauslis “Tev būs uzturēt savu 

draudzes baznīcu un tās kalpus” uzliek 
pienākumu draudzes locekļiem rūpēties par savu 
draudzes dievnamu un tās kalpotājiem, uzturot 
kārtībā lūgšanu telpu un atbalstot finansiāli 
draudzes materiālās vajadzības. Saskaņā ar šo 
bausli ticīgie svētdienās un svētku dienās ziedo no 
saviem ienākumiem zināmu naudas summu un 
palīdz ar dažādiem darbiem savest kārtībā 
dievnamu, draudzes māju un tiem pieguļošo 
teritoriju. Tāpēc draudzes locekļiem ir regulāri 
jāuzkopj lūgšanu telpa, kas pašreiz atrodas 
draudzes mājas 2. stāvā. Uzkopšana notiek 
pirmdienās un sestdienās, vai arī kādā citā dienā, 
par to iepriekš vienojoties ar atbildīgajiem par 
uzkopšanas dalībnieku grafiku.   

Tiem draudzes locekļiem, kuri ir pieteikušies 
un piekrituši uzkopt sv. Krusta kapelu, koridori 
un tualeti, ir sekojošas dežūras nedēļas augustā: 

29.07.-3.08.— Čubatjuku ģimene; 5.-10.08.— 
Meistare; 12.-17.08.— Grizāne; 19.-24.08.— 
Vingru ģim.; 26.-31.08.—Bartkeviča; 2.-7.09.—
Buraka.  

Lūgums ievērot šo dežūrgrafiku un apzinīgi 
pildīt savu goda pienākumu. Paldies visiem, kuri 
to no sirds ir darījuši līdz šim!    Prāvests Andris S. 


