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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 
Redakcijas sleja  
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!- 
Kristus uzvar, Kristus valda, Kristus triumfē! 

Ar šo Vatikāna Radio seno džinglu mēs sveicam 
Kristu Karali — Visu Svēto kroni un visuma 
Valdnieku, kuru 1. novembrī Baznīcā suminās virs 
zemes kristieši un Svēto sadraudzība debesīs. Jēzus 
dibināja savu Baznīcu kā pestīšanas institūciju, kura 
pēc sava aicinājuma un būtības ir viena, svēta, 
katoliska un apustuliska. Tās svētums ir apliecināts 
caur neskaitāmajiem tūkstošiem svētu vīriešu un 
sieviešu, kuri savā dzīvē sekoja Kristum, apliecinot 
Viņam savu mīlestību un uzticību pat ar savas 
dzīvības cenu. Visu Svēto svētkos mēs godinām šos 
ticības varoņus, bet pielūdzam vienīgi viņu Karali — 
Kristu, kurš izlēja par visiem cilvēkiem savas dārgās 
Asinis kā izpirkuma maksu par cilvēces grēkiem.  

Mēs varam pārliecināties, ka kristietības vēsture 
pazīst un izšķir vairākas svēto kategorijas: mocekļus, 
jaunavas, Dievam konsekrētās jeb veltītās personas 
(mūkus, mūķenes), ticības apliecinātājus — 
garīdzniekus (pāvestus, bīskapus, priesterus, 
diakonus) un lajus, precētus un neprecētus cilvēkus, 
laulātos pārus un vientuļniekus. Visi viņi savā veidā 
kalpoja Jēzum Ceļojošajā jeb Karojošajā Baznīcā virs 
zemes un atstāja svētuma un varonīgu tikumu 
piemēru nākamajām paaudzēm. Uzņemti debesu 
godībā, viņi sastāda Svēto sadraudzību jeb 
Triumfējošo Baznīcu debesīs.  

Taču starp šīm divām Baznīcām pa vidu vēl ir 
Cietošā Baznīca jeb šķīstītava, kur attīrās un gandara 
Dieva taisnīgumam to ticīgo dvēseles, kuras dzīves 
laikā nepilnīgi ievēroja Dieva un Baznīcas likumus. 2. 
novembrī mēs sirsnīgi lūdzamies par mūsu 
aizgājējiem un upurējam savu miegu Dvēseļu dienas 
vigīlijas naktī, lai palīdzētu dvēselītēm saīsināt 
šķīstītavas laiku un ātrāk pievienoties svēto pulkiem 
debesīs. Jau septīto reizi mūsu draudzē tiek organizēta 
Latvijas Baznīcā vienīgā nakts vigīlija no 1. uz 2. 
novembri, lai sniegtu šo intensīvu mīlestības 
palīdzību mūsu mīļotajiem vecākiem, brālīšiem, 
māsiņām, bērniem, mazbērniem, radiem, draugiem, 
labdariem un arī ļaundariem. Aicinu draudzes 
locekļus aktīvi piedalīties šajās divās lielajās lūgšanu 
dienās par dzīvajiem un mirušajiem, sevišķi 
aizmirstām dvēselēm, par kurām nav kas lūdzas.  

Latvijā katoļticīgajiem un luterticīgajiem ir 
brīnišķīga tradīcija vasarā pulcēties uz lūgšanām par 
mirušajiem draudžu kapos uz Kapusvētkiem. Bet visā 

Kristus Baznīcā katoļticīgie vienojas lūgšanās ar 
psalmiem, dziesmām, Euharistijas svinēšanu par 
dvēselēm Visu mirušo piemiņas dienā 2. novembrī, 
ievadot to ar Vesperēm par mirušajiem Visu Svēto 
dienas vakarā pēc svētku Mises, dodoties arī 
Procesijas gājienā par mirušajiem, kur vēl tas 
tradicionāli tiek ievērots. Ticīgie šajās dienās apmeklē 
kapsētas, dedzinot svecītes un noliekot ziedus uz savu 
mirušo kapu kopiņas. Laicīgā vara centās izkonkurēt 
šo tradīciju ar paralēlu “Svecīšu vakaru” ieviešanu 
kapsētās. Mums ir jāturas pie 
Baznīcas svētku kalendāra, lai tādi 
svecīšu dedzināšanas vakari 
neaizvietotu daudz svarīgāko 
lūgšanu — sv. Misi par mūsu 
mirušajiem, ko Baznīca upurē šajā dienā veselas 3 
reizes par dvēselītēm. 

Svētie Raksti dod mums liecību par mirušo 
godināšanas praksi jau Vecajā Derībā, kur redzam 
veco Tobiju, kurš Asīrijas trimdā slepeni glabāja 
nogalinātos tautiešus. (sk. Tobija gr. 1,17) Makabiešu 
2. grāmatā ir nepārprotami skaidra norāde par 
vajadzību lūgties par mirušajiem, upurējot ziedojumu 
par mirušo grēkiem, jo “svētīga un derīga ir doma 
lūgties par mirušajiem, lai viņi tiktu atpestīti no 
grēkiem.” (sk. Makabiešu 2. gr. 12, 42-46) Derētu 
labāk pastudēt Bībeli tiem sektantiem, kuri noliedz šo 
lūgšanas vajadzību par mirušajiem, atsaucoties, ka 
Svētie Raksti par to nerunā, lai gan tie runā par to 
vairākās grāmatās. Jaunās Derības kristieši ar 
godbijību turpina šo tradīciju un sirsnīgi lūdzas par 
saviem aizgājējiem, upurējot par viņu atpestīšanu 
vislielāko Upuri — Kristus nāves un augšāmcelšanās 
nopelnus, ko svinam sv. Misē. Ar to piederīgie arī 
apliecina savu mīlestību pret saviem mirušajiem, par 
kuriem bieži piesaka Euharistiju pie draudzes 
prāvesta, lai kopā ar draudzi aizlūgtu par saviem 
mīļotajiem. Ļoti skumīgi ir novērot, ka tik daudzi 
katoļticīgie Lielvārdes novadā tiek apglabāti bez 
priestera klātbūtnes bērēs ar laicīgo izvadītāju, bez 
lūgšanām, Dieva Vārda, guldot mirušo nesvētītā kapā 
bez krusta pasvētīšanas. Tā ir liela pārestība, kas tiek 
nodarīta mirušā dvēselei, kad cietsirdīgie un neticīgie 
bērni savus ticīgos vecākus izvada nekristīgā veidā, 
iztērējot alkoholam līdz 100 euro, bet paskopojoties 
noziedot kaut ko par bēru sv. Misi. Tas ir svēts 
pienākums pieteikt sv. Mises aizlūgumu kaut reizi 
gadā par saviem piederīgajiem, it sevišķi nāves  
gadadienā. Pavisam maz ir to ģimenes locekļu, kuri  
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atceras un izpilda solījumu, ko prāvests tiem atgādina 
par nāves 1. gadadienas sv. Mises pieteikšanu, kad 
bērinieki atbrauc pieteikt bēres. Protams, ir arī daži 
skaisti piemēri, kas gadās reti, kad piederīgie nav 
praktizējoši ticīgie, bet viņi vēlas ar godu un kristīgi 
pavadīt savus mirušos, lai “visu izdarītu kā 
katoļticīgajiem pienākas”. Un tādi cilvēki noteikti 
iepriecina savus aizgājējus, kuri jūt savu tuvinieku 
mīlestību un saņem viņu lūgšanu atbalstu šķīstītavā. 

28.11.2018. mēs mīļi sveicām mūsu avīzītes 
lielo entuziasti un daudzu skaistu un sirsnīgu dzejoļu 
un rakstiņu autori Valēriju Kalvi viņas 90 gadu 
jubilejā. Šī gada 16. maijā Kungs nu ir aizsaucis viņu 
mūžībā. Palūgsimies par viņas dvēselīti tajā Šūpļa 
dienā, ko šogad viņa jau svinēs debesīs. Lai Pestītājs, 
kura ciešanu noslēpumā viņa ņēma lielu dalību, 
nesdama savu slimību, sāpju, vientulības ciešanu 
krustu, iepriecina viņu ar mūžīgās prieka valstības 
cerības piepildījumu, ko viņa tik skaisti pauda caur 
saviem ticības apgarotajiem dzejoļiem. 

Oktobra mēnesī katru dienu sv. Krusta kapelā 
pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta tiek apcerēti 
Kristus atpestīšanas noslēpumi Rožukroņa lūgšanās. 
Ar rūgtumu jākonstatē diezgan maza atsaucība no 
draudzes locekļu puses, kuri bija intensīvi aicināti un 
varētu piedalīties šajos oktobra mēneša 
dievkalpojumos, jo visi zemes darbi šajā laikā 
praktiski jau ir padarīti. Tad kāpēc lai neatnāktu 
pateikties Kungam un sirsnīgi palūgties kopā ar 
draudzi, saņemot Vissvētākā Sakramenta svētību un 
pieņemot Kristus Miesu Euharistijā? Cik žēl, ka 
arvien ir tāda vienaldzība ticības lietās mūsu draudzē.. 

Bet kāda aktivitāte ir vērojama dievnama 
atjaunošanas darbu frontē? Visi ir priecīgi, ka ir 
uzceltas 2 jaunas sienas uz jauniem pamatiem, un 
daudzi domā, ka nu viss ir kārtībā, vairs nav jāziedo 
remontiem, nekas vairs nav jādara... Taču darāmā vēl 
ir ļoti daudz, bet darītāju un palīgu nav. Neviens 
pagaidām nav atnācis un pieteicies palīgā: “Prāvestiņ, 
ko es varu palīdzēt padarīt, lai ātrāk mēs varētu 
atgriezties mūsu baznīciņā uz lūgšanām?” Vai 
draudze grib patiešām ātrāk atgriezties savā 
atjaunotajā dievnamā??? - tad pēdējais laiks būtu 
mobilizēt spēkus un intensīvi sākt tīrīt baznīcu no 
visiem gružiem un putekļu kalniem, kas ir visās 
malās. Jaunās sienas ir jau apmestas ar apmetumu un 
nošpaktelētas. Fasādes labās puses milzīgās 
caurejošas plaisas ir salabotas, bojātie ķieģeļi ir 
nomainīti, kur tas bija iespējams. Arī iekšpusē abas 
sakristiju šķērssienas ir sastiprinātas ar ārsienām un 
milzīgās plaisas ir aiztaisītas, virs lielā altāra centrālā 
loga plaisa arī ir sastiprināta ar armatūru. Atliek tagad 
atjaunot apkures sistēmu iekšpusē, ko ir paredzēts 
veikt tuvākajā laikā. Bet atlikušo triju veco sienu un 
plaisu špaktelēšanas darbi būs jāatliek uz vēlāko 
laiku, kam ir jāsakrāj liela summa, par cik vēl ir 
jānobeidz ārpusē torņa pamatu nostiprināšana, kas ir 

BVKB (Kontroles biroja) uzstādītais nosacījums, lai 
varētu atjaunot dievkalpojumus dievnamā. Tad vēl 
būs jāizbūvē ieejas kāpnes un 2 sānu kāpnes pie 
sakristiju durvīm, kā arī jāuzstāda invalīdu paceļamā 
platforma pie fasādes kāpnēm. Kā redziet, darbu vēl ir 
ļoti daudz, bet finanses iet uz beigām. Aicinu vīrus 
nākt palīgā ierīkot saviem spēkiem lietusūdens 
novadsistēmu, kamēr nav sasalusi zeme. Ziema jau 
drīz klauvēs pie durvīm, saņemsimies un 
pasteigsimies savest kārtībā dievnama iekšpusi un 
teritoriju, ja tik tiešām mēs gribam Kristus Dzimšanas 
svētkus nosvinēt savā mīļotajā baznīciņā. Tas ir reāli 
iespējams, bet tikai tad, ja jūs nāksiet intensīvi strādāt 
to sagatavot. Draudze, pamostaties, neguliet, nāciet 
talkās kopīgiem spēkiem! Dievnams jūs gaida!!! 

prāvests Andris Solims 
 
 

Mans ceļš pie Dieva 
Viss sākās pirms 5 gadiem. Es ļoti 
daudz strādāju, patika darbs, gribējās 
nopelnīt – jo vairāk, jo labāk. Tomēr 
liktenis lēma savādāk. Ikgadējā 

pārbaudē konstatēja ļaundabīgu audzēju, kurš steidzīgi 
bija jāoperē. Viss sagriezās ar kājām gaisā. Operācijai 
sekoja ķīmijterapija, taču turpināju strādāt. Jutos labi, 
tomēr pēc gada bija recidīvs, kam sekoja atkārtoti 
ķīmijterapijas kursi. Es biju pietiekami spēcīga un 
turpināju darbu, cerībā, ka viss būs labi. Gadu dzīvoju 
nu jau ar bailēm par savu veselību. Sekoja trešais 
recidīvs, un es sāku aizdomāties...; mainījās vērtības. 
Neeksistēja spožie lielveikali ar skaistām drēbēm un 
apaviem, ceļojumi — viss likās mazsvarīgs. Centos 
saglabāt mieru. Sākās  atkārtota terapija, kuru panesu 
ļoti smagi. Māsa Velta ieteica tikties ar priesteri Andri 
Solimu, kam es brīnumainā kārtā piekritu. Atausa 
atmiņā Lielvārdes baznīcas dievkalpojumi, uz kuriem 
šad tad esmu bijusi. Atcerējos skaistos priestera un 
baznīcas kora  dziedājumus. Jā! Es to vēlos. Tikšanās 
ar priesteri noritēja ļoti mierīgā gaisotnē. Man patika 
viss, tomēr jutos kaut kā savādi, jo nebiju pārliecināta, 
vai spēšu iepazīt ticīgo pasauli. Sāku apmeklēt svētās 
Mises, kuras notiek vakaros, un svētdienas 
dievkalpojumus. Ar lielu interesi klausījos priestera 
sprediķus. Man vajadzēja dzirdēt katru vārdu. 

      Pēc Misēm braucu mājās apgarota un 
atbrīvota. Nemanot iefiltrējos Lielvārdes draudzē, kurā 
sastapu daudz brīnišķīgu cilvēku. Vieni deva 
padomus, citi ieteica kādas receptītes, lūdzās. Mani 
uzrunāja draudzes cilvēki. Te es jutos drošībā. Arvien 
biežāk sajutu nepieciešamību doties uz Lielvārdi, lai 
kopīgi varētu lūgties par sevi, par citiem un saviem 
tuviniekiem. Esmu pateicīga māsai un priesterim 
Andrim Solimam, kurš ir ļoti, ļoti saprotošs un 
cilvēcīgs. Mans ceļš ticībā ir sācies, kāds tas būs, to 
pagaidām varu tikai apjaust. Tagad zinu - Lielvārdē ir 
mana baznīca, mana izaugsme ticībā. Man atvēlētais 
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laiks saīsinās, taču katra nodzīvota diena ir uzvara pār 
manu slimību... Man ir dota iespēja un man tā 
vienkārši jāizmanto. Tas, ka dzīve pašreiz nav viegla, 
nenozīmē, ka es nevaru smaidīt. Katrs mirklis dod 
jaunu sākumu, jaunas beigas. 

Nobeigumā gribu citēt B. Paskāla vārdus: “Ja 
nav Dieva un es viņam ticu, es neko nezaudēju. Bet, ja 
ir Dievs un es viņam neticu, es zaudēju visu...” 

Lai Dievs mūs visus sargā!  
Irēna Striebule 

  

Lūgsimies jo sirsnīgi! 
Oktobris mums aizritēja ar daudzu 

svēto piemiņas un svētku dienām, kad sirsnīgi 
lūdzāmies par sevi, savējiem un Baznīcu, kurai 
jāpārcieš daudz smagu ļauno spēku uzbrukumu. 

Oktobrī paplašinājās mūsu 
draudzes Tautas Nemitīgā 
rožukroņa pulciņš. Man ļoti 
gribas minēt šī Rožukroņa 
lūdzēju vārdus. Tie ir: Antoņina 
Ratniece (lūdzas piektdienās no 
5- 6), Leonora Graube (C.no 4-5), Anastasija 
Neretniece (O.6-7), Anna Solima (nemitīgi, kad var), 
Malvīne Hiršfelde C. 2-3), mūsu grupu šomēnes 
papildināja Jānis Kloviņš (O.18-19), Normunds 
Saulītis (Pk.16-17), Uldis Skangals (T.5-6), Jānis 
Urtāns (C. 3- 4), Viktorija Jonele (Pr.2-3 ), Anna 
Lesničenoka ( Pr.22- 23), Anna Sināte ( T.11-12). 
Sevišķi jāpateicas tiem, kuri lūdzas naktī un ir kopā ar 
Jēzu. (Atsevišķos gadījumos izvēlēto laiku var arī 
mainīt, tikai noteikti jāpaziņo koordinatorei.) 

Tautas Nemitīgā rožukroņa pulciņi mēneša 
pirmajās sestdienās sabrauc Rīgā Marijas Magdalēnas 
baznīcā, lai kopā lūgtos un padalītos pieredzē pie 
kopīga tējas galda. Tā kā šogad novembra pirmajā 
sestdienā (2. novembrī) iekrīt Dvēseļu dienas 
svinības, uz Rīgu nebrauksim. Toties decembra 
pirmajā sestdienā (7. decembrī) gan mēģināsim 
nokļūt uz Rīgu un lūgties kopā ar citu draudžu 
Nemitīgā rožukroņa dalībniekiem Marijas Magdalēnas 
baznīcā. Būsim vienoti lūgšanās, domās un mīlestībā 
uz līdzcilvēkiem!                        Anastasija Neretniece 

 
Pie ārsta... 

18. oktobrī Baznīcā svinēja svētā evaņģēlista 
Lūkasa svētkus. Svētais Lūkass ir trešā Jēzus Kristus 
evaņģēlija un Apustuļu darbu grāmatas autors. Viņš ir 
dzimis Antiohijā, pēc profesijas – ārsts, pēc tautības – 
grieķis. Svētais Lūkass tiek godināts arī kā ārstu, 
mākslinieku, notāru, zeltkaļu, grāmatsējēju, miesnieku 
un šuvēju aizbildnis. 

Kristīgā tauta jau kopš agrajiem viduslaikiem 
godina Lūkasu dažādā veidā. Piemēram, mājlopiem 
deva apēst mazas Lūkasa dienā svētītas papīra zīmītes 
ar svētības vārdiem, lai atvairītu visas sērgas un 

nelaimes. Tā saukto «Lūkasa zīmīti» uzlika 
nedziedināmiem slimniekiem, kā arī sievietēm grūtu 
dzemdību laikā. Zemnieki Lūkasa dienā mēdz noteikt 
gaidāmo laiku. 

Svēto Lūkasu mākslā parasti attēlo kopā ar 
vērsi, jo tas ir šī evaņģēlista simbols. Bieži vien viņu 
attēlo, gleznojot Marijas svētbildi, tā norādot uz viņa 
mīlestību uz Dievmāti un viņas dzīves epizožu 
atainojumu Lūkasa evaņģēlijā. Leģenda vēsta, ka 
Lūkass esot arī pirmās Dievmātes svētbildes autors. 
Svētais Lūka uzgleznoja arī svēto visaugsto apustuļu 
Pētera un Pāvila ikonas. 

Dažās valstīs svētā Lūkasa dienā īpaši lūdzoties 
par ārstiem. Šī tradīcija mūsu Latvijā būtu ļoti svētīga! 
Cik gan bieži mēs, gaidot rindās pie ārstu kabinetu 
durvīm, esam dzirdējuši sarunas par to cik kurš ārsts ir 
“dārgs” vai “lēts”, un laikam neapmierināto pacientu 
ir vairāk nekā to, kuri stāsta, ka vizīte pie ārsta viņiem 
patiešām palīdzējusi. Palūgsimies par mūsu ārstiem, 
par visiem, kuri strādā veselības sistēmā, Dievam viss 
ir iespējams! Man ir izveidojusies “tradīcija” - pirms 
ārsta apmeklējuma lūgties Rožukroni. Tā es atdodu 
visu Dieva rokās: savu nemieru un raizes, visu to, kas 
mani vēl sagaida. Reiz es iegājusi ārsta kabinetā, 
ieraudzīju pie sienas krustu: tas mani tik patīkami 
pārsteidza! Es pārkrustījos un pie sevis nospriedu, ka 
varu droši uzticēties šim cilvēkam kā kristietim, kurš 
krustu ir pieņēmis sev caur saviem pacientiem. 
Gadījās, ka es reiz gribēju pateikties ārstei, kura laipni 
bija mani pierakstījusi ārpus rindas, lai izrakstītu 
zāles. Viņa smaidīja un teica, ka tas esot lieki, viņa 
neko neņemšot, jo profesija viņai esot arī hobijs (tātad 
darbs viņai sagādā prieku!).  

Paldies Dievam par mūsu ārstiem!    Lilita Ieleja 
 

Ražas svētki 
Šos svētkus svin oktobrī. Tā ir 

pateicības diena, kad sakām paldies 
Dievam par rudens ražu un augļiem, par 
izaugušo maizi. Kopš seniem laikiem šajā dienā 
baznīca tiek rotāta ar rudens veltēm, un uz altāra vai 
ap altāri ir skaisti dārzeņi, augļi, ziedi. Kad šajā 
Pateicības dienā sakām lūgšanas vārdus “Mūsu 
dienišķo maizi dod mums šodien”, pateiksimies 
Dievam, jo Viņš mūsu lūgšanas ir uzklausījis, lai arī 
cik grūti mums klājies. “Visu acis uz Tevi raugās ar 
cerību, un Tu viņiem uzturu dod īstajā laikā. Tu 

labvēlībā atver 
savu roku un 
paēdini visus, kas 
dzīvo.” (Ps 145, 
15-16) Arī mēs 
katru gadu savā 
baznīcā Dievam 
pateicamies  par 
rudens ražu.         
Anna Ļesničenoka 
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Dvēseļu dienas “dzīvības kociņš” ar 
mirušo vārdiem uz koka lapiņām 

Novembra 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. 18:00. 
+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+ 

 

VIGĪLIJAS dievkalpojumu kārtība 1.-2. novembrī 
Lielvārdes Svētā Krusta kapelā 2019. gadā 

1. novembrī – VISU SVĒTO DIENĀ 
20:00 – svētku Mise ar II Vesperēm,  
Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Visu 

Svēto litānija un Kompletorijs; 
23:30 — Vesperes par mirušajiem. 
2. novembrī — Visu Mirušo piemiņas dienā: 

0:00 — svinīgā pusnakts sv. Mise par draudzes 
un visiem mirušajiem; pēc Mises — Procesija par 
mirušajiem ar piecām apstāšanās vietām, Libera 
me, Domine (Pasargā mūs, Kungs), Esi sveicināta, 
Karaliene; Kunga eņģelis. 

2:30 — Lasījumu stunda par mirušajiem 
(Exsequiae). 5:00 — Krusta ceļš. 6:30 — Laudes 
(Rīta slavas dziesmas) par mirušajiem, noslēguma 
svētība, Kunga eņģelis. 

15:00 — Dienas sv. Mise par mirušajiem. 
Procesija par mirušajiem. 
Vigīlijas nodoms: lūgties par dvēselēm šķīstītavā. 
Īpašs nodoms: Par nedzimušajiem bērniem, 
nogalinātiem abortos mātes miesās, un abortus 
veikušo sieviešu dvēselēm, izlūdzoties viņām grēku 
piedošanu.  
Atceries, Draugs, varbūt arī Tu kādreiz saņemsi tādu 
palīdzību un tad Tu jutīsies ļoti laimīgs un pateicīgs par 
to, ko būsi izdarījis šajā lūgšanu naktī! Jūs visi, kas 
vēlaties būt ar mums kopā ar mums un slavēt Visvareno 
Kungu šajā naktī ar lūgšanām, himnām, psalmiem, 
dziesmām un Svēto Rakstu vārdiem, būsiet ļoti mīļi 
gaidīti 1.-2. novembrī Lielvārdes Romas katoļu Sv. 
Krusta kapelā draudzes mājas 2. stāvā, Meža ielā 18. 

 03.11. — Mēneša 1. svētdiena: Bāreņu svētdiena. 
Pēc sv. Mises   Jēzus Sirds dievkalpojums. 

07.11. — Mēneša pirmā ceturtdiena. Pēc sv. Mises 
pl. 18:00 — Svētā Stunda.    

24.11. — Kristus Karaļa svētki: noslēdzas 
Baznīcas liturģiskais gads. Tiks vākti ziedojumi 

Rīgas Garīgajam semināram. Sirsnīgs paldies par 
visiem Jūsu ziedojumiem gada laikā! 
30.11. — Sv. apustuļa Andreja svētki 

Visdziļākā līdzjūtība visai mūsu draudzei tās 
dievnama nāves 2. gadadienā 9.11. Mēs 
ļoti sērojam, bet dedzīgi lūdzamies, lai 

drīz notiktu augšāmcelšanās brīnums!!! 

„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, Meža 18, 
Lielvārde, LV‐5070, 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  

18. novembrī — Latvijas Valsts 
101. dzimšanas dienā 

Ekumeniskais dievkalpojums 
luterāņu baznīcā pl. 15:00.  

Sv. Krusta kapelā Meža ielā 18 sv. Mise pl. 11:00. 
 Visi ir mīļi aicināti piedalīties!!! 

Sirsnīgi sveicam visus Valsts Neatkarības svētkos! 
Aicinām visus ierasties un aizlūgt par savu 
Dzimteni, tās valdību, iedzīvotājiem – ikkatru, 
kurš dzīvo šajā zemē vai arī atrodas ārpus 
Latvijas, bet sirdī ir šeit! Vienosimies kopīgā 
nodomā par Latviju tās Šūpļa dienā!!!  

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
01.12. — Adventa I svētdiena. Adventa vainagu 

un sveču svētīšana. Sākas jaunais Baznīcas 
liturģiskais gads. Atnesiet, lūdzu, pasvētīt savus 

Adventa vainadziņus un sveces!  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aicinām nākt sakopt dievnama iekšpusi un ārpusi, 
atbrīvojot teritoriju no palikušajiem būvgružiem un 
putekļiem. No jūsu aktivitātes un ziedojumiem būs 

atkarīgs dievnama turpmākais liktenis. 

Apsveicam Dzimšanas dienā: 
Aivaru Ieleju (1.11.), pr. Ingaru 
Stepkānu (06.11.), Austru Grecku 
(08.11.), Anastasiju Neretnieci 

(14.11.), Jāni Vingri un Ilzi Baumani (22.11.) u.c. 

Sirsnīga pateicība:         
 Andrim Grizānam par cītīgu zāles pļaušanu visā 

vasaras-rudens sezonā!!! 
Ērikam Večkinam par tūjas kociņu apcirpšanu! 

Visiem draudzes locekļiem, kuri aktīvi 
piedalījās Ražas svētkos un to sagatavošanas 
darbos. Lai Radītājs Jūs dāsni atalgo! 


