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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

 

Redakcijas sleja      Kristus miers lai ir Jūsu sirdīs! 

Dārgie draugi! Vasaras laiks ir Kapusvētku laiks 
Latvijas draudzēs. Arī mūsu draudzēs mēs godinām 
mirušo piemiņu, pulcēdamies kapsētās Madlienā, 
Lielvārdē un Jumpravā uz sv. Misi un aizlūgumu par 
mirušajiem. Ar sirsnīgām lūgšanām palīdzēsim mūsu 
aizgājēju dvēselītēm ātrāk nonākt svēto sadraudzībā 
debesīs! Tad arī viņi vairāk spēs palīdzēt mums dzīvē. 

No 20.-23.07. Rīgas Garīgajā seminārā notika 
nuncija Baltijas valstīs vadītās priesteru rekolekcijas, 
kuru laikā 23.07. Dievs mūžībā pēkšņi pasauca 
priesteri Gregoru Kibuli, līdzīgi kā tas notika ar pr. 
Albertu Cimanovski 09.07. Latgales priesteru 
rekolekciju laikā. Pr. Gregors vairākkārt bija svinējis 
sv. Misi  Lielvārdes baznīcā, aizvietodams prāvestus 
viņu prombūtnes laikā. Pēdējo reizi viņš aizvietoja 
mani 04.07. Palūgsimies par viņa un pr. Alberta 
dvēselēm, lai Dievs ir žēlsirdīgs saviem kalpiem! 

Turpinās mūsu daļēji atjaunotā dievnama kā 
būvobjekta nodošanas darbi, kas ir ļoti smags un dārgs 
process, jo Būvniecības valsts kontroles biroja ierēdņi 
ļoti skrupulozi izvērtē katru dokumentu un pieprasīja 
veikt jaunu dievnama inventerizāciju, kas dārgi 
izmaksās un paņems ilgāku laiku, iekavējot paredzētos 
remontdarbus. Dedzīgi lūgsimies šajā nodomā un 
turpināsim ziedot, lai mēs varētu veikt nepieciešamos 
atjaunotnes darbus! Lūdzu Jūsu lūgšanas par manas 
māmiņas Annas atveseļošanos pēc pārciestā sirds 
infarkta! Lūdzos par Jums visiem katru dienu. Lai 
Aglonas Dievmāte Jūs sargā un svētī!      Pr. A. Solims 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 
Mīļā Lielvārdes draudze! 

Cilvēks plāno - Dievs dara! Nesmīdini Dievu, 
stāstot par saviem plāniem!… Visu dzīvi mēs 
plānojam, izvirzām mērķus, veidojam karjeras, 
cenšamies izcīnīt labāku dzīvi ne tikai sev, bet arī 
sagatavot atspēriena punktu saviem bērniem. Mēs 
cīnāmies, strādājam līdz spēku izsīkumam, lai 
realizētu savas ieceres, bet Dievs tomēr tik bieži mūsu 
dzīvēs ievieš savas korekcijas. Ciešanas, bēdas un 
pārbaudījumus piedzīvo visi cilvēki, izņēmumu nav, 
atšķiras tikai pārbaudījumu smagums. 

Aviokatastrofās, autoavārijās ik gadu mēs 
zaudējam cilvēkus - jaunos, veiksmīgos, skaistos, 
bagātos, panākumus guvušos, kuriem šķiet visa 
pasaule atvērta. Negaidīta nāve, neparedzamas dabas 
katastrofas, asinsvadu slimības, vīrusi, vardarbība, 

karš, nervu pārslodze… - tas viss beigās mums 
negaidot atņem mūsu mīļos, kā arī gadiem rūpīgi krāto 
un savām rokām izveidoto. 

Briesmīgi, sāpīgi, protams! Cilvēkiem sāp! Un 
mums šķiet - nu kā tā? Mēs taču nedarām ļaunu, ticam 
Dievam, ejam uz baznīcu katru svētdienu, lūdzamies, 
taču saņemam sitienu pēc sitiena, pārbaudījumu pēc 
pārbaudījuma. 

Tomēr cik reti mēs apstājamies savā skrējienā. 
Vai novērtējam to, kas mums dots šodien, šajā 
konkrētajā dienā? Vai esam pateicīgi par katru rītu, par 
katru nodzīvoto dienu? Vai novērtējam savus mīļos? 
Vai novērtējam to, ka vecāki ir dzīvi un veseli, ka 
bērni ir mājās un mēs varam viņus apskaut, ka ir 
draugi, kuri priecājas par mūsu zvanu? Laime ir mazās 
lietās: ja nenokavējam autobusu, ja lietainā laikā 
paņemts lietussargs, ja kāds mums pasaka labu vārdu, 
ja bērni klausa, ja ir ko ēst, ja netrūkst ūdens, ja ir 
divas rokas un divas kājas, ja mēs varam redzēt, 
dzirdēt, saprast, sajust, mīlēt… 

Mīlēsim savus mīļos šodien, apskausim bērnus, 
teiksim viens otram labus vārdus, ļausimies emocijām, 
nebaidīsimies izskatīties muļķīgi mīlestības dēļ! 
Negaidīsim rītdienu, lai pateiktu - es Tevi mīlu! 
Palīdzēsim viens otram, nekaunēsimies no savām 
asarām! Iesim uz baznīcu šodien, neatliksim 
atgriešanos pie Dieva uz rītdienu! Dievam ir savs 
plāns - rītdiena var arī nepienākt daudziem no mums. 

Mīlestība vienam pret otru, mīlestība pret Dievu 
– to nedrīkst atlikt uz rītdienu!!! 😊 Rita+Jānis Ķepuri 

+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+ 
Palīdzi, Dievs, visai latviešu tautai! 

Mums, Lielvārdes pareizticīgo, luterāņu un 
katoļu draudzēm, jau vairāku gadu gaitā ir 
izveidojusies tradīcija - kad Lielvārdē tiek svinēti 
novada svētki, mēs, šo konfesiju ticīgie, sanākam kopā 
uz ekumenisko dievkalpojumu Lielvārdes luterāņu 
baznīcā. Ik reizi mūs laipni uzņem luterāņu draudzes 
mācītājs Ingus Dāboliņš un draudze. Piedaloties šoreiz 
arī pareizticīgo priesterim Pāvelam Peļevinam un 
mūsu prāvestam Andrim Solimam, lūdzām par mūsu 
valsti, par tās vadītājiem, par mūsu Lielvārdi un 
novadu. Prieks, ka starp mūsu konfesijām ir 
izveidojusies skaista, mīlestības un cieņas pilna 
atmosfēra, ka mēs varam nākt visi kopā un izlūgt 
Debesu Tēvam žēlastību un mīlestību, nešķirojot 
konfesionālo piederību un neskatoties, ka ne vienmēr 
esam tie labākie Dieva bērni. Jo visi taču ticam, ka 
Dievs ir viens un uzklausa visus. 

Monstra te esse Matrem!  
Rādi, ka esi Māte! 

Ave                      Maria! 
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Ekumeniskajā dievkalpojumā muzicēja divi 
mākslinieki: kontrtenors Raimonds Graudiņš un 
koncertmeistare Astra Graudiņa, bet pēc 
dievkalpojuma dievnamā koncertu sniedza ģitārists, 
komponists - savu skaņdarbu izpildītājs Valdis Dvorovs. 

Neskatoties uz lietaino laiku, tomēr 23 cilvēki 
bija atraduši iespēju apmeklēt šo dievnamu un izlūgt 
svētību sev, saviem tuviem un mīļiem cilvēkiem, 
iestājoties lūgšanā par mūsu Valsti un Lielvārdi. 
Mazliet skumji, ka mēs bijām kopā tikai 26 un nebija 
neviena pārstāvja no pašvaldības, bet varējām  taču šo 
skaitli vismaz dubultot. 

No sirds pateicamies mūsu draudžu ganiem, kuri 
organizēja šo lūgšanu stundu, lai izlūgtu Dieva svētību 
mūsu svētkiem, mūsu Lielvārdei.     Antoņina Ratnieks 

 
Mūžībā aizsaukts pr. Gregors Kibulis 

(1933-1960- 2020) 
 Ir apdzisis tik ļoti neparastā, 
vienmēr smaidīgā priestera 
mūžs. Viņu savā laikā sauca arī 
par neērtu priesteri. Kas tikai pr. 
Kibulītim nav bijis jāpārdzīvo 
dēļ tā, ka nepiekrita sadarboties 
ar čeku. Gan saukts pie slimā un 
aizvests pratināšanā. Gan 
aizturēts vilcienā un izbēdzis. 
Pēc Rīgas Garīgā semināra 

beigšanas viņš strādāja Jelgavā. Tad viņš tika pārcelts 
uz Rundāniem, pēc tam uz Šķauni. Beidzot Padomju 
valsts pilnvarotais paziņoja, ka priesteris Gregors 
Kibulis no priestera darba Šķaunē tiek atbrīvots un 
viņam tiek atņemts arī izglītības dokuments, jo 
iesaistījis bērnus kalpošanā pie Sv. Mises un procesijā. 
Ko tas nozīmēja priesterim? Viņam bija jāmeklē darbs 
un dzīvoklis. Labi, ka bija brālis un māsas, kuri tad 
sniedza palīdzību. Sāka strādāt par sētnieku un 
dārznieku. Atnāca arī Neatkarība. Priesterisko 
kalpošanu Gregors Kibulis atsāka tikai 2011. gadā, 
kļūstot par vikāru Ogrē, tad par prāvestu Suntažos, 
Lēdmanē, Lauberē un Meņģelē. No dzīves viņš aizgāja 
pēkšņi 23. jūlijā, nevienu neapgrūtinot un ne no viena 
neko neprasot. Aizlūgsim par viņa dvēseli! 

Anastasija Neretniece (pēc “Katoļu Kalendāra”) 

Priestera Gregora Kibuļa piemiņai 
Priesteris Gregors Kibulis apkalpoja Suntažu, 

Lēdmanes, Lauberes un Meņģeles katoļu draudzes. 
Priesteris Gregors dzimis 1933. gada 5. janvārī Ludzas 
rajona Zvirgzdenes pagastā piecu bērnu nabadzīgā, bet 
ticīgā ģimenē. Mācījies Runtortas pamatskolā, tad 
Alsungas vidusskolā. Bērnībā spēlējis ģitāru, dziedājis 
kopā ar ģimeni svinībās un skolas korī, un vēlāk 
iemācījies spēlēt klavieres un ērģeles. Pabeidzis 
vidusskolu, devies uz Garīgo semināru Rīgā, kur arī 
iestājās 1952. gadā. 

Savulaik apguva vācu, latīņu, poļu un lietuviešu 

valodas. Padomju laikos studijas uz laiku tika 
pārtrauktas, jo 1954. gadā bija jādodas uz trim gadiem 
dienēt armijā Arhangeļskā pie Ziemeļu Dvinas.  

1960. gada 8. maijā Gregors Kibulis tika 
ordinēts par priesteri. Sākumā kalpoja Jelgavā par 
vikāru, vēlāk bija arī prāvests Rundānu un Brodaižu 
(1965–1967), Asūnes (1967–1974), Landskoronas un 
Beresnes (1974–1976) draudzēs.  

Toreiz to, ko nepiedeva vienkāršiem cilvēkiem, 
baznīcai nepiedeva divtik. Priesterim nācās iegūt 
sirmus matus. Bija laiks, kad prieterim atņēma tiesības 
uz sprediķiem. Par aktīvu darbošanos draudzēs un 
atteikšanos sadarboties ar čeku 1977. gadā tika 
atņemtas tiesības kalpot par priesteri.  Nācās bērnu 
dārzā strādāt par sētnieku līdz atmodas laikiem.   

2011. gadā uzsāka priestera pienākumu pildīšanu 
Suntažu draudzē. Pārkāpjot 80 gadu slieksni, viņš 
joprojām bija dedzīgs un enerģijas pilns, arvien gatavs 
sēsties pie auto stūres, lai dotos pie savas draudzes 
ļaudīm un būtu klāt viņiem svarīgos dzīves brīžos. 

Priesterim savā ceļā nācies piedzīvot gan prieku, 
gan cieņu, gan arī daudz ciešanu. 

“Lūgsimies par priesteriem! … Katra diena 
parāda, kāds retums ir Jēzus draugi. Man liekas, ka 
tas, ko Viņš izjūt visvairāk .., ir nepateicība. Sevišķi, 
redzot, ka dvēseles, kas svēti veltītas Viņam, atdod 
savas sirdis citiem, savas sirdis, kas tik neaprobežotā 
veidā pieder Viņam.” (citējums no svētās Terēzes no 
Bērna Jēzus) 

Informācijas avots: interneta vietnes, sagatavoja 
Sarmīte Zoltnere 

 
Pa saulei 

    Vasara ir pilnā plaukumā, viss zaļo, zied, 
dārzos briest āboli, sārtojas ogas. Zemes siltajā klēpī 
briest kartupeļi, rāceņi un burkāni. Viss spēka un 
augsmes pilns! No rīta, paskatoties pa logu, ieraugot 
meža spirgto zaļumu, puķes, ražīgi saaugušo dārzu, 
prieka straume ielīst sirdī un lūpas nevilšus veras, lai 
izteiktu pateicības vārdus tam, ar kura apredzību ir 
radīta šī mūsu brīnišķīgā pasaule, tik krāšņa un tik 
neparasti raiba un dažāda. 

    Nakti nomaina diena, gadalaiki nomaina viens 
otru, katram savs krāšņums un vienreizība gan 
pavasara ziedu eksplozijai, gan vasaras auglībai, gan 
rudenim, kas, kļavu lapu zeltā ieautām kājām, nāk uz 
mūsu mājām, gan ziemas baltajam mirdzumam, kas 
pārspēj dārglietu spožumu. 

    Vasaras siltās naktis – tās ir kā dzeja, kur 
grieze piedziedājumu griež katrai vēja šalkai, kā 
brīnišķa glezna, kur dižais mākslinieks Mēness 
prasmīgi veido mākoņu grēdas debesīs un katru zāles 
stiebriņu uz zemes apber rasas dzirkstīm. Skatos 
zvaigžņotās debesīs, un liekas – dvēsele aizklīst 
projām no grēcīgās, smagās miesas un kā viegls putns 
lido pa balto Piena ceļa miglāju. Tas būtu skaisti, ja 
būtu lemts tā aiziet… 
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    Izeju pļavā, dienas gaismas pielietā. Saule 
karsē rokas, seju un plecus. Tās siltums iekļūst dziļi 
audos, karsta straume izplūst cauri ķermenim, 
sasniedz sirdi, un tā gavilē, pļavas ziedu un priežu 
sveķainās smaržas apdullusi. Saprotu – tā ir dzīvība, 
kas plūst caur manu ķermeni, viļņo smilgu šmaugajās 
galotnēs, trīsuļo mūžam nemierīgajās apses lapās, 
līgojas bērza lokanajā augumā. 

    Vai esat dzirdējuši, kā dzied bērzs? Birztalā 
vējainā dienā reiz dzirdēju maigu, augstu skaņu. 
Sākumā likās – stirnas bērns raud pēc mātes, bet, 
paskatoties augšā koku galotnēs, ieraudzīju, ka tas ir 
bērzs, kas, vējā lokoties, dzied. Tikai nesapratu vienu 
– vai tā bija vēja radīta prieka dziesma, vai žēls 
skumju sauciens. Varbūt bērzs jūt, ka saknes to vairs 
labi netur izmirkušajā zemē, būs jālūst, jāaiziet, 
jāatstāj šī skaistā birztala, jānokrīt miklajā meža zemē 
un jāsatrūd, pārvēršoties par augsni jaunajiem koku 
dzinumiem, kas pavasarī sadīguši no paša sētajām 
sēklām.  

     Vai kokam žēl atstāt šo pasauli, kad vētra 
izrauj ar saknēm ārā no zemes, vai cilvēku nežēlīgās 
rokas un naudaskārās sirdis iznīcina veselas mežu 
audzes? Es to nezinu, bet zinu vienu – katram 
cilvēkam skumji atstāt šo brīnišķīgo, tikai viņam no 
Dieva dāvāto pasauli – pa sauli; tā taču ir – dzīvojam 
pa saulē un dzīvi jādzīvo pa sauli, nevis pret sauli, 
griežoties ļaunuma ritenī. Tā jau mūsu senču gudrība 
– visu jādara pa saulei, krējumu jākuļ pa saulei, 
dzirnavās miltus jāmaļ, pulkstenis un cilvēka dzīve iet 
pa saulei. 

    Dzīvot pa saulei – nest mieru, kur valda 
nesaticība, nest Dieva vārda patiesību tiem, kas 
maldās tumsā, dot cerību izmisušajiem, dzīvot kā 
svētais Francisks, tā it kā katra diena būtu pirmā un 
pēdējā. Vai visi to prot, vai visi tā dzīvo? Padomāsim 
– kā tas ir: pa saulei! 

    Pa saulei dzīvoja arī 23. jūlija vakarā mūžībā 
aizgājušais Suntažu, Lēdmanes, Lauberes un 
Meņģeles katoļu draudžu prāvests Gregors Kibulis, 
kurš 08. maijā atzīmēja priesterības 60 gadu jubileju. 
Viņš bija uzticīgs Dievam dotajam vārdam vienmēr, 
arī padomju laikos, kad tika vajāts un atstādināts no 
amata. Viņa sētā Dieva vārdu sēkla dzīvos tālāk pēc 
viņa, augs augumā un vairosies spēkā.  

      Lūgsim par aizgājušo priesteri Gregoru 
Kibuli ar vārdiem no lūgšanu grāmatas:  

      “Mirušajam piedod, Tevi lūdzam, Kungs un 
Dievs, lai dzīve mūžīgā ir viņa alga!”      

Rita Bobkova      

Lasīsim un rakstīsim Dievam par godu! 
Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Nu mūsu rokās ir 

ikmēneša Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas 
Romas katoļu draudzes avīzīte “MŪSU DRAUDZE”. 
Parasti mēneša pēdējā svētdienā priesteris Andris mūs 
iepazīstina ar tās saturu. Tur varam izlasīt mēneša 
dievkalpojumu kārtību, uzzināt par baznīcas svētkiem, 

varam uzzināt nākamā mēneša gaviļniekus – palūgties 
par tiem draudzes locekļiem, kuri svinēs dzimšanas 
dienas un “apaļas” jubilejas. Paldies prāvestam, kurš 
nenogurstoši seko avīzes saturam un iesaista arvien 
jaunus “rakstītājus”! Ja atceramies, bija laiks, kad 
likās, ka šis mazais izdevums nupat, nupat būs 
pagalam... Izskatījās, ka visi esam paguruši un 
atmetuši cerību: vai mums ir vajadzīgs šis it kā 
nenozīmīgais izdevums...? Bet izdzīvojām – tas viss 
Dievam par godu! Atzīšos, ka uzrakstīt avīzītei es 
nebūtu saņēmusies nekad: tikai ar priestera Andra 
Solima daudzkārtēju pamudināšanu es uzdrošinājos to 
darīt. Taču ar interesi vienmēr esmu lasījusi šo 
Lielvārdes draudzes izdevumu. Prieks arī par to, ka 
varam interneta vietnē lielvardnieki.lv izlasīt visus 
avīzītes izdevumus, reizēm tas lieti noder. Zinu arī 
daudzus kristiešus, kuri lasa šo avīzi, lai gan nav 
draudzes locekļi, arī kuri dzīvo vai strādā ārzemēs. 
Liels prieks par tiem “žurnālistiem”, kuri nenogurstoši 
papildina mūsu draudzes avīzītes slejas ar saviem 
rakstiņiem, ar dzeju, ar saviem atmiņu stāstiem - 
pastāsta par to, ko ir piedzīvojuši; tā ir mūsu tautas 
vēsture. Gribu aicināt arī visus tos, kuri ik mēnesi 
izlasa šo mazo avīzīti, bet nav “nekādi rakstītāji”: 
sadūšojaties un uzrakstiet arī Jūs, tas būs Dievam par 
godu! Jūs taču varat arī savas pārdomas uzticēt kādam 
no drosmīgākajiem korespondentiem, un tie ar prieku 
uzliks uz papīra visu, ko Jūs gribat pateikt lasītājiem. 
Un lietpratīgā galvenā redaktora roka visu sakārtos! 

 Draudzes avīzi mēs parasti varam par velti 
iegādāties grāmatu galdā. Paldies Ņinai, kura rūpējas 
par mūsu garīgo maizi – kristīgo literatūru! Tur varam 
nopirkt arī sveces, rožukroņus un nejauši atrast arī 
īpašus dārgumus katrs priekš sevis. Ļoti bieži es pati 
pārcilāju arī to literatūru, kuru varam izlasīt un paņemt 
sev līdzi uz mājām par brīvu. Tur esmu atradusi 
brīnišķīgas lietas! Liels paldies visiem, kas dalās ar 
garīgo literatūru: ja redzam, ka mūsu grāmatu plaukts 
ir ieausts putekļos, tā ir zīme, ka steidzami jātaisa 
revīzija un jādalās ar savām bagātībām! Gribu aicināt 
Jūs visus būt aktīvākiem un iegādāties kristīgos 
izdevumus mūsu pašu draudzes grāmatu galdā. 
Reizēm priesteris Andris mums atgādina: vēl ir 
izdevums “Mieram tuvu”, “Katoļu Baznīcas 
Vēstnesis”, “Mīliet viens otru” u.c., kas ir 
“aizgulējušies” grāmatu galdā... Būsim atsaucīgi! 
Pirms vienas no svētdienas Misēm arī pie manis 
pienāca jauka kundze ar žurnālu paciņu padusē un it 
kā atvainodamās sacīja, ka viņai esot uzlikts par 
pienākumu piedāvāt baznīcēniem nopirkt šos 
izdevumus. Es gribēju viņu mierināt un atbildēju, ka 
šo darbu lai dara Dievam par godu, un ziedoju 1 eiro, 
iegādājoties žurnālu. Varbūt teiksiet, ka tas ir 
smieklīgi maz! Piekrītu. Tomēr iespējams, ka daudzi 
nevar atļauties ziedot pat tik. Dosim no sirds, dosim ar 
mīlestību; summa nav svarīga – ļoti svarīga ir mūsu 
katra attieksme.                                           Lilita Ieleja 
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Mūsu draudze/ 2020. gada Augusts — 8 (87)   

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:  

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un 
sestdienās: sv. Mise pl. 19:00. 

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

6.08. — Kunga Pārveidošanās svētki 
un mēneša pirmā ceturtdiena:  Svētku sv. Mise   

pl. 19:00 par visiem dzīvajiem draudzes locekļiem. 
Pirms sv. Mises - Svētā stunda pl. 18:00. 

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

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

12.-13.08., 14.08. - sv. Meinarda - un 15.08. - 
Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos — 

dievkalpojumi Lielvārdes baznīcā nenotiks sakarā 
ar līdzdalību Aglonas svētkos. Lūdzu piedalīties 

svētku dievkalpojumos Ogres baznīcā! 

Kapusvētku kārtība: 
 

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

—      baznīcā), pl. 13:00 Vesperes un 
Procesija par mirušajiem kapsētā. 

Noslēgumā tiks dota svētība bērniem un 
jauniešiem. Pēc dievkalpojuma būs jaunuzstādīto 
pieminekļu un kapu krustu pasvētīšana.  

Sakarā ar ļoti mazo katoļticīgo dalībnieku 
skaitu aizlūgums par mirušajiem Lāčplēša kapos 
šajā dienā nenotiks. Lūgsimies par visiem 
ticīgajiem mirušajiem kopīgajā aizlūgumā 
Lielvārdes katoļticīgo kapos. 

9.08. — Jumpravas kapos: 
pl. 15:00 sv. Mise kapličā un aizlūgums par 

mirušajiem. 

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; facebook.com/lielvardesbaznica) 

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  

Uzmanību! 
Sakarā ar Covid-19 vīrusa pandēmijas risku valdība 
ir uzlikusi lielus ierobežojumus ticīgo dalībnieku 
skaitam Aglonā 13.-15.08. Lūgums paziņot draudzē 
par savu vai ģimenes locekļu dalībnieku skaitu 
šajos svētkos, lai varētu saņemt savā draudzē ieejas 
karti uz konkrētiem dievkalpojumiem konkrētajās 
dienās. 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.), Madaru Jauģieti (20.08), Ievu 
Podegradi (21.08), Ludmilu Apsīti  (25.08.),  
Veroniku Bartkeviču 70 gadu jubilejā (27.08.), 
Andreju Griķi no Jūrmalas (31.08.) u. c. 

     Dievnama 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 dievnams. Uzkopšana notiek pirmdienās 
un sestdienās, vai arī kādā citā dienā, par to 
iepriekš vienojoties ar atbildīgajiem par 
uzkopšanas dalībnieku grafiku.   

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

Mirušā priestera Gregora Kibuļa ievešana 
Suntažu baznīcā un sv. Mise ar Vesperēm 
būs 29.07. pl.19:00. Bēru dievkalpojums 
notiks 30.07. pl. 11:30: Eksekvijas un sv. 
Mise. Apbedīšana — baznīcas dārzā. 


