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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Kristus ir piedzimis!
Mani brīnišķīgie dzīvajos palikušie draudzes
locekļi, dārgie draugi — mūsu avīzītes lasītāji!
Pirms diviem gadiem es ar lielu sirdssāpi rakstīju
decembra mēneša avīzītes Redakcijas slejā par
mūsu mīļā dievnama traģisko sagraušanu 9.11.2017.
Toreiz visu mūsu sirdis sažņaudzās žēlabās, kad
Kristus Piedzimšanas svētkus un visus citus
Baznīcas skaistos svētkus mēs vairs nevarēsim
svinēt savā dievnamā, kas tika slēgts uz nezināmu
laiku. Daudzus pārņēma pesimisms, un tie aizgāja
projām no mūsu draudzes uz citām baznīcām, bet
daudzi
vienkārši
pārstāja
piedalīties
dievkalpojumos, aizbildinādamies, ka viņiem vairs
nav savas baznīcas un viņi neiešot mocīties
draudzes mājā ierīkotajā šaurajā bezgaisa telpā.
Draudze stipri sašķēlās un saruka tās dievkalpojumu
dalībnieku skaits. Pacēlās jautājums, vai Lielvārdes
katoļticīgo draudze turpmāk pastāvēs vai izputēs tās
nelabvēļiem par prieku. Tomēr mēs nolēmām
nepadoties, un es jūs uz to arī dedzīgi aicināju un
iedrošināju gandrīz katrā dievkalpojumā.
Jā, pēc savas dabas neesmu paradis mest plinti
krūmos un nolaist rokas, kaut citreiz tās pacelt reāli
bija ļoti, pat neiedomājmi smagi, sevišķi uzlūkojot
sagrauto dievnamu. Katru rītu es skrēju pie
draudzes mājas durvju lodziņa skatīties, vai
baznīcas sienas vēl nav sabrukušas; katru nakti
gūlos ar smagu domu, kas būs tālāk, ko darīt, kur
atrast tik lielus naudas līdzekļus, lai varētu glābt un
atjaunot sagrauto dievnamu. Nebija viegli to nastu
uzņemties un nest veselu pusotru gadu, kurā mēs
kopā ar jums, mani uzticīgie draudzes pārpalikušie
locekļi, katrā sv. Misē sirsnīgi lūdzāmies uz Dieva
Apredzību, lai Kungs uzrunātu cilvēku sirdis ziedot
savus līdzekļus dievnama glābšanas darbiem.
Pusotru gadu mēs vācām naudu un turpinājām cerēt,
ka Dievs mūs neatstās. Daudzi, diemžēl, palika ilgu
laiku vienaldzīgi un nogaidīja, kas nu būs ar to
baznīcu, vai ir vērts tur ieguldīt savu artavu, ja
nekas nenotiek. Par nožēlu viņi tā un nesaprata, ka
bez viņu aktīvā atbalsta nekas arī nevarēs vēl ilgi
notikt, jo nauda no debesīm nenokritīs, to ir jāupurē
no pašu kabatiņām.
Un saku milzīgu paldies tiem visiem draudzes
locekļiem, kuri palika uzticīgi savai draudzei kā tās

īstie patrioti, izciešot visas grūtības un smago nastu,
kas gulās uz jūsu pleciem. Jūs esat brīnišķīgi un
varonīgi cilvēki, jo neesat nekādi miljonāri, bet
dalījāties savā mazumiņā un visu šo laiku uzturējāt
savu draudzi, lai tā pastāvētu. Un Kungs mūs svētīja
ar palīdzību no augšienes, pavairojot mūsu trūcīgās
finanses, saņemot arī 40 000 Euro no vācu
karitatīvās organizācijas “Bonifatiuswerk”, par ko
tai sirsnīgi pateicamies. Sirsnīgs paldies arī visiem
citu draudžu locekļiem, kuri mūs atbalstīja ar
saviem ziedojumiem, kā arī brāļiem priesteriem par
materiālo palīdzību, sevišķi pr. Oļģertam Daļeckim,
Mārim Zviedrim, Ilmāram Tolstovam, Andrejam
Kazakevičam un bīskapam Andrim Kravalim.
Vislielākā pateicība Dievam par mūsu
dievnama glābējiem — būvfirmu “Novinvest”,
kuras
vadītājs
Nikolajs
Izmailovs
atsaucās un laipni
piekrita veikt šos
mums daudziem
šķietami
nepaveicamus
darbus,
kurus
uzsāka
17.06.2019.
pēc
būvkonstruktora Artūra Veisa 2018. gadā izstrādātā
Konservācijas/pārbūves projekta. Triju mēnešu
laikā notika neticamais — tika nojauktas 2
saplaisājušās sienas un pamati un uzbūvēti jauni
pamati un sienas. Piecus mēnešus šī būvfirma
strādāja pie mūsu dievnama atjaunošanas,
nostiprinot torņa pamatus un izbūvējot jaunas ieejas
kāpnes, apmali uz jaunajiem pamatiem visapkārt
baznīcai, uzstādot ūdensnotekas, restaurējot daļu
dievnama iekšējo sienu un labās puses fasādi,
salabojot dziļurbuma aku, skursteni un nomainot ap
to sarūsējušo skārdu, caur kuru lietus ūdens tecēja
uz sienām, un veicot vēl citus mazākus
remontdarbus, kurus pabeidza tikai 12.12.
SIA “Remte” palīdzēja mums atjaunot kreisās
puses apkuri, par ko tai esam no sirds pateicīgi,
sevišķi vīriem no Jumpravas brigādes. Mīļš paldies
SIA “Preco” direktoram Valdim Pabērzam par
izgatavotām ieejas kāpņu margām un sānu kāpnēm,
kuras vēl būs jāuzstāda.
Bija liels prieks redzēt nākam palīgā sakopt
dievnamu draudzes locekļus, kuri vairākas nedēļas

Mūsu draudze/ 2020. gada Janvāris — 1 (80)

nāca ar entuziasmu to attīrīt no putekļiem un
netīrumiem. Sevišķi gribu pateikt milzīgu paldies
Jānim Urtānam no Jumpravas, kurš regulāri brauca
un pašaizliedzīgi strādāja līdz tumsai, bieži arī viens
pats. Protams, bez mūsu čaklās “belkas” Ņinas
organizācijas un pārmērīgā darba paveikt visus
sagatavošanas darbus būtu neiespējami, tāpēc viņai
pienākas mūsu visu vissirsnīgākais “Lai Dievs
aizmaksā!”. Un bez vīru stiprajām rokām nebūtu
iespējams uzvilkt uz kora balkona 300 kg smagās
ērģeles un sagādāt egles, kuras šogad tika paņemtas
no mūsu pašu dievnama teritorijā augošo egļu
rindām. Par šiem darbiem sevišķi jāpateicas mūsu
stiprajam sakristiānam Vladimiram. Liels paldies arī
Vingru ģimenei un floristei Dagnijai par dievnama
izpušķošanu un ziedu noformēšanu.
Rezultātā mums radās reāla iespēja atjaunot
dievkalpojumus jau Adventa 4. svētdienā un
nosvinēt šogad Kristus Piedzimšanas svētkus savā
pusatjaunotajā dievnamā. Ar lielu sirds saviļņojumu
un daudzu draudzes locekļu pārsteigumu 22.12. mēs
atsākām sv. Mises svinēšanu savā mīļotajā
dievnamā, kuru man nācās dievkalpojuma sākumā
pārsvētīt pēc visiem būvdarbiem un būvnieku
ikdienā lietotās lamuvārdu leksikoloģijas. 23.12.
pēc divu gadu pārtraukuma no dievnama tika
izvadīts arī pirmais mirušais.
Beidzot pienāca Kristus Dzimšanas svētku
Vigīlijas svētvakars 24.12., kad uz Vigīlijas sv.
Misi atnāca ap 120 cilvēku. Ievadā bērni ar
svecītēm rokās devās procesijā uz “betlēmīti”, kur
viņi uz spilventiņa aiznesa arī Bērniņa Jēzus
figūriņu. Tas bija ļoti aizkustinošs brīdis, kas
izraisīja prieka asaras daudzos ticīgajos... Pēc
“betlēmītes” pasvētīšanas un lūgšanas ar “Klusa
nakts” dziesmu mēs atgriezāmies pie rotātu egļu
altāra turpināt sv. Misi. Koris ļoti pacilāti un
sirsnīgi kā jebkad izpildīja daudzus brīnišķīgus
Kristus Dzimšanas dziedājumus, tautai sirsnīgi
piedziedot, tā kā visa baznīca skanēja kā viens liels
eņģeļu koris. Šī svinīgā un romantiskā lūgšanu
atmosfēra saglabājās arī Pusnakts jeb Ganiņu Misē,
kurā arī piedalījās ap 40 cilvēku. Pēc šīs Mises mēs
varējām kopā priecāties par nelielu, bet ļoti jauku
svētku salūtu par godu Jaundzimušajam Karalim un
mūsu dievnamam, kas arī no jauna piedzima šajos
svētkos. Par šo salūtu parūpējās mūsu lielais
labdaris un draugs Alberts no Jūrmalas — mīļš
paldies par palīdzību un draudzību. Tad draudzes
mājā bijušajā kapelā bija neliela agape un draudzes
“oblāts” ar tiem nedaudzajiem draudzes locekļiem
un ciemiņiem, kuri palika nomodā baznīcā
pateikties par atgūto dievnamu visu nakti,
vienojoties romantiskajā “Ganiņu rožukronī” pl.
5:00 pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta. Mūsu

vigīlijas nakts noslēdzās pirms septiņiem no rīta.
Un jau pēc desmitiem ticīgie pulcējās uz svētku
Rīta slavas dziesmām — Laudēm, kas ievadīja
Dienas Misi, kurā piedalījās ap 70 ticīgo. Mūsu
ministrantu komanda braši piedalījās visās trijās
Misēs, par ko man liels prieks un pateicība viņiem.
Pateicība visiem labas gribas ticīgajiem, kuri
piedalījās šajos svētkos — bez jums šie svētki
nebūtu svētki.
Svētās Ģimenes svētkos laulātie tiek aicināti
atjaunot savus laulības solījumus turpināt labo cīņu
ar ikdienas grūtībām ģimenes dzīvē. Lai Kungs
palīdz visām mūsu draudzes ģimenēm turēties pie
Dieva un kristīgi audzināt savus bērnus, rādot
viņiem pozitīvu ticības piemēru! Vecgada dienā
pateiksimies Radītājam par šo nodzīvoto 2019.
gadu un 1.01. lūgsim Dieva Dzemdētājas Jaunavas
Marijas un Bērna Jēzus svētību Jaunajam 2020.
gadam.
No visas sirds sveicu šajā svētku laikā un
Jaunajā gadā visus mūsu draudzes locekļus un
avīzītes lasītājus: pieaugsim Dieva bērnu mīlestībā
un būsim vēl vairāk saliedēti un aktīvi draudzes
patrioti arī turpmāk, jo arī jaunajā gadā būs vēl
daudz jāstrādā pie dievnama remontdarbiem. Lai
Dievs mums visiem palīdz izpildīt Viņa svēto
gribu!
Prāvests Andris Solims

Decembra svētki
Kristus ir piedzimis! Jau ir decembra beigas
un jau pagājuši Ziemassvētki, drīzāk Jēzus
Dzimšanas svētki. Šajos Ziemassvētkos mēs visi
atkal bijām atpakaļ baznīcā. Jo divus gadus mēs
bijām svinējuši Jēzus Dzimšanas svētkus luterāņu
baznīcā, par ko viņiem no mums visiem ir liels
paldies, ka viņi mums bija atļāvuši tur novadīt
svētku Misi. Tieši šajā decembrī piedzima mana
māsa, kuras vārds ir Marta. Decembrī ir vēl vieni
svētki, kurus mēs ļoti gaidām, tie ir visiem
zināmais Jaunais gads, kurš mums atnesīs ne tikai
daudz prieka, bet arī 2020. gadu. Lai ir slavēts
Jēzus Kristus!
Edgars Čubatjuks
Pateicība Dievam!
Decembris mūsu ģimenei ir kļuvis par ļoti
īpašu mēnesi, jo 2. decembrī ar Dieva žēlastību
pasaulē nāca mūsu meitiņa Marta. Lai slavēts
žēlsirdīgais Dievs par savu neizmērojamo
mīlestību pret mums grēciniekiem! No sirds
pateicamies visiem, kuri lūgšanās un sirdīs bija ar
mums gan Martas gaidīšanas laikā, gan arī
dzemdību laikā.
Baiba Čubatjuka
2
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Puse no šīm vajadzībām vienkārši
nepiepildās, lai cik karsti tās ir iekārotas, lai cik
karsti lūgta Dieva palīdzība. Tikai ar laiku cilvēks
pēkšņi saprot, ka var tīri labi iztikt bez kārotās
lietas, kura būtībā ir bez lielas vērtības.
Citreiz ir tā, ka tas, kas likās pilnīgi
bezcerīgs, pēkšņi iegūst reālus apveidus un sāk
piepildīties. Tad nākas noticēt brīnumam.
Es labi atceros to vilšanās un zaudējuma
sajūtu, kas pirms pāris gadiem pārņēma, ejot garām
sagrūt sākušam Lielvārdes Romas katoļu
dievnamam, nožēla, nevarības sajūta, neticība, ka
kaut kas mainīsies, ka būs iespējams atkal reiz
pārkāpt šīs nelielās, samērā askētiskās baznīcas
slieksni. Katrreiz, ejot uz dievkalpojumu draudzes
namā, galva noliecās zemāk, un klusa nopūta
izlauzās no lūpām ne vienam vien draudzes
loceklim.
Dievkalpojumiem draudzes nama kapelā bija
sava pozitīvā puse, mēs bijām tik cieši kopā kā
pirmie kristieši kādā slepenā sanāksmē, redzējām
viens otru tuvāk, iepazināmies, palīdzējām viens
otram. Man liekas, ka, tieši pateicoties šai nelielajai
telpai, draudzes locekļos radās ļoti stipra vienotības
sajūta – katrs jutās nevis pats par sevi, bet vienā
lielākā kopībā, par kuru runājot ar lepnumu var
lietot vārdu - MĒS. Bieži vien mūsu kopīga doma
bija: “Kaut izdotos! Kaut varētu atjaunot
dievnamu!”
Reiz kapelā litānijas laikā es aizvēru acis un
domās pārcēlos uz baznīcu blakus pakalnā. Sajūtas
bija tik spēcīgas, ka es it kā atrados tur, baudīju
brīnišķīgo akustiku atjaunotā baznīcā… Pēc
litānijas man radās sajūta, ka mūsu lūgšanas ir
nonākušas pie Dieva un tās piepildīsies.
Nākamajā dievkalpojumā priesteris Andris
Solims mums ar prieku pavēstīja, ka celtniecības
lietas sākušas lieliem soļiem virzīties uz priekšu. Tā
arī pēdējā Adventa dievkalpojumu mēs svinējām
atjaunotajā dievnamā.
Es nekad neaizmirsīšu viedos un patiesos
vārdus, kurus man teica Vārkavas Romas katoļu
baznīcas priesteris Pujāts, atbildot uz manu
bēdāšanos par pasaules netaisnību: “Dievs visu
noliek pareizajās vietās, paļaujies uz Viņu!”
Varbūt arī mūsu draudzei bija nepieciešams
šis smagais pārbaudījums vairāku gadu garumā, lai
gūtu kādu atziņu – spēks ir kopībā, spēks ir
mīlestībā citam pret citu, viens, lai cik gudrs
būdams, zaudēs.
Tāpēc atbalstīsim cits citu, vienosimies garā
un mīlestībā pret Dievu, kurš ar mūsu enerģiskā un
uzņēmīga prāvesta rokām un prātu uzdāvināja
mums visiem mūsu baznīcu! Paldies draudzes
prāvestam Andrim Solimam! Pateicība Dievam!

GAIDĪŠANAS PRIEKS
Ir aizritējis vēl viens gads un mūsu mūža
grāmatā pāršķīris vēl vienu lapu. Gada pēdējais
mēnesis ir Adventa laiks - lūgšanu, cerību un
gaidīšanas laiks. Šogad mūsu draudzē tas ir bijis
divkārši priecīgs. Ar ticību sirdī gaidījām mūsu
Pestītāja Piedzimšanas svētkus. Otrs priecīgs
notikums, ka mūsu dievnams ir tiktāl saremontēts,
ka mēs Kristus Piedzimšanas svētkus jau varējām
svinēt savā dievnamā.
Pārdomājot šā gada notikumus, ko mēs esam
ieguvuši vai zaudējuši, vai mēs lietderīgi esam
izmantojuši šo mums atvēlēto laiku mūsu dvēseles
glābšanas labā, vai izšķieduši to tukšībās. Šis laiks,
šie divi gadi, kopš dievnams bija slēgts, mums
pierādīja, kas ir kas. Tie draudzes locekļi, kuri nav
vienaldzīgi pret savu draudzi un dievnamu, kuri
dzīvoja līdzi un palīdzēja, atbalstot gan materiāli,
gan darbojoties, kā vien varēja. Pateicos tiem, kuri,
neskatoties uz gadu nastu un veselības problēmām,
tomēr nāca, palīdzēja darbos, kaut uz pāris stundām
dienā.
Lai Dievs Jūs visus sargā, svētī un palīdz
pārvarēt visas grūtības! Vēlu visiem priecīgus
Bērniņa Jēzus Piedzimšanas svētkus! Lai
jaundzimušais Pestītājs ienāk mūsu mājās un sirdīs
ikkatrā ģimenē!
Antoņina Ratnieks
Piedzimt Mīlestībā
Pašā tumšākajā naktī, kad spožākā zvaigzne
pie debesīm mirdz, sirdīs ienāk Brīnums. Tas
brīnums ir Mīlestība, kas ar Bērniņa Kristus
atnākšanu tagad ir katra cilvēka krūtīs.
Dievs, Tu atnesi Brīnumu šeit uz zemi! Tu
devi mums iespēju atvērt savas acis. Tu piešķīri
mums spēju redzēt, dzirdēt, sajust un zināt.
Pateicība no cilvēkiem dodas pie Tevis, Dievs.
Piedod, ja mūsu sirdis vēl nespēj pilnīgi
pieņemt sevī Brīnumu. Piedod, ja maldāmies savos
prāta labirintos. Piedod mūsu neziņu un
augstprātību. Piedod, Dievs, par visu! Tu esi
žēlīgs, es zinu. Bērniņš Kristus, kuru TU sniedzi
kā Dāvanu cilvēcei, tagad dzīvo katra sirdī. Tu
vienmēr, Dievs, dāvā mums iespēju piedzimt no
jauna. Piedzimt Mīlestībā kā dievišķā Brīnumā.
Anna Ļesņičenoka
Pateicībā par atjaunoto Dievnamu
(Rita Bobkova)
Vai kāds no jums ir mēģinājis
pierakstīt to, cik reižu dienā ar grūtu nopūtu klusībā
tiek izrunāts teikums: “Kaut man būtu!”, vai “Kaut
es varētu!” Ļoti bieži, vai ne? Dažreiz rīts sākas ar
nopūtām par nepiepildītām vajadzībām, un atkal no
jauna gribam šo vai to, gribam jaunu mašīnu, jo
vecajai ātrumkārba niķojas, lielāku māju vai
dzīvokli, treknu summu kontā, mīļoto cilvēku, kurš
dievina tikai un vienīgi mūs, un tā bez gala.
3
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Apsveicam
Dzimšanas dienā:
Antoņinu Priedīti
(02.01.), Leonoru
Graubi (11.01.), mazo
Andrīti Vingri ar
pirmo gadiņu (19.01.),
Antoņinu Strucinsku
(20.01.), Ināru Dzeni
(26.01.), Aiju Upenieci (27.01.) u.c.

Janvāra mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē
Visi dievkalpojumi notiek dievnamā
Meža ielā 18!

Sirsnīga pateicība:
SIA “Novinvest” par dievnama glābšanas un
atjaunošanas darbiem; SIA “Remte” par
apkures atjaunošanu; SIA “Preco” par metāla
kāpņu un margu izgatavošanu;
“Bonifatiuswerk” par otrreiz piešķirtajiem
38.500 Euro dievnama remontdarbiem.

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.

21.01. pl. 18:00 sv. Misē lūgsimies par
Jumpravas Annas Līberes dvēseli,
pieminot viņas nāves 1. gadadienu!

02.01. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par
draudzes dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.
03.01. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv.Mises pl.18:00.

Apsveicam!!!

Visus mūsu draudzes
laulātos
draugus
ar
Laulības
solījumu
Sv. Ģimenes svētkos

6. janvārī – Triju Ķēniņu svētkos (Zvaigznes
dienā): 18:00 - sv. Mise. Tiks pasvētīts krīts,
vīraks, ūdens un dārglietas.
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.

atjaunošanu
29.12.2019.!!!
Lai spēks, veselība un labā griba
turpināt atbalstīt viens otru ikdienas
dzīves nastas nešanā!
Mūsu draudzes aktīvistu Vladimira un
Baibas Čubatjuku ģimeni ar 2. decembrī
jaundzimušo meitiņu Martu. Kopā ar jums
priecājamies par tik ilgi gaidīto un izlūgto
no Radītāja dāvanu jums un visai
draudzei. Lai Sv. Ģimenes piemērs jūs
stiprina
un
iedvesmo
turpināt
pašaizliedzīgi kalpot draudzē! Paldies, ka
jūs esat!
Prāvests Andris Solims

18.01. – Ekumeniskais dievkalpojums pl. 15:00
Lielvārdes Romas katoļu baznīcā.
Esiet visi mīļi gaidīti!!!
25.01. — sv. Pāvila atgriešanās svētki:
pl. 18:00 — sv. Mise.
Lūdzam ziedot dievnama atjaunošanas darbiem!!!
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

„Mūsu draudze” redakcija:
Galvenais redaktors – pr. Andris
Solims (mob.t.:29855768, e-pasts:
asolims@inbox.lv
www.lielvardnieki.lv
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