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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Kristus ir piedzimis!
Mani drosmīgie un upurgatavie draudzes
patrioti, dārgie mūsu avīzītes lasītāji un lūgšanu
atbalsta grupas “Lielvārdes draugi” Facebook
locekļi — esiet visi mīļi sveicināti Jaunajā Dieva
žēlastības 2021. gadā! 22.12.2020. ir apritējis
pirmais gads, kopš mēs esam atgriezušies savā
mīļotajā dievnamā uz ikdienas lūgšanām un
dievkalpojumiem, par ko sirsnīgi pateicāmies
Dieva Apredzībai un Žēlsirdībai 4. Adventa
svētdienā 20.12.2020. sv. Misē. Pirms gada bija
ļoti liels entuziasms un prieks atgriezties no
gruvešiem atjaunotajā dievnamā un svinēt Kristus
Piedzimšanu ar 120 ticīgajiem Vigīlijas
svētvakarā, 40 — Pusnakts un 70 — Dienas sv.
Misēs. Šogad bijām priecīgi par 45 dalībniekiem
24.12. un 40 drosminiekiem 25.12. Par lielu nožēlu
valdības uzliktie Covid vīrusa pandēmijas
ierobežojumi un aizliegumi pulcēties uz
dievkalpojumiem naktīs neļāva mums nosvinēt
Pusnakts jeb Ganiņu sv. Misi, ko jau 7 gadus bijām
svinējuši tieši pusnaktī. Taču varam būt pateicīgi
mūsu arhibīskapam un citiem baznīcu konfesiju
vadītājiem, kuri izcīnīja iespēju kaut reducētā
veidā nosvinēt šos skaistos svētkus draudžu
dievnamos. Paldies valdībai par pretimnākšanu, jo
daudzās citās valstīs tādas iespējas nebija, kur
ticīgie drīkstēja piedalīties dievkalpojumos tikai
attālināti caur tiešraidēm internetā. Kopš
25.03.2020. arī mūsu draudzes dievkalpojumi tiek
translēti tiešraidē Facebookā, ko nodrošina mūsu
sakristiāns Vladimirs Čubatjuks. Par to viņam saka
paldies visi tie, kuri piedalās virtuāli mūsu
dievkalpojumos attālināti, sevišķi no ārzemēm.
Vairāki no ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem
pateicībā par to nereti noziedo savu artaviņu mūsu
draudzes uzturēšanai, jo labi saprot, cik mums ir
grūti uzturēt savu dievnamu ar tik mazu draudzes
locekļu pārpalikumu, kuri vairs nenāk uz
dievkalpojumiem kopš pavasara un neliekas vairs
ne zinis par 5. Baznīcas bausli uzturēt savu
draudzes dievnamu. Sirsnīgs paldies visiem, kuri
mūs atbalstāt materiāli, jo izmaksas jau nav
mazinājušās Covid laikā. Neskatoties uz visām
bailēm un bērnu aizliegumiem saviem vecākiem un
vecvecākiem
apmeklēt
baznīcu,
uzticīgais

draudzes kodoliņš kā ziemas laikā stropā
saritinājies bišu kamoliņš uztur dzīvu lūgšanu garu
un sargā ticības liesmiņu mūsu dievnama pavardā.
Zemu noliecu galvu viņu priekšā un pateicos par
drosmi un uzupurēšanos, ko spēj panākt tikai
patiesa ticība un mīlestība uz Kungu.
Jā, pirms gada Jaungada naktī neviens no
mums nespēja iedomāties par to, cik reāli
dramatisks būs 2020. gads, kad tika dzerts
šampānietis un izkliegti skaļi laimes vēlējumi
viens otram. Bet ļoti daudziem tie nepiepildījās, jo
drīz sākās 3. Pasaules karš, kas jau ir aiznesis
daudzus tūkstošus cilvēku dzīvību visās
zemeslodes malās, parādot, cik bezspēcīgs ir
“visvarenais” cilvēks, kas savā lepnībā uzdrīkstējās
aizvietot īsto Radītāju, ģenerējot tikai nāvi, nevis
dzīvību. Katrs karš ir vērsts iznīcināt, nogalināt un
paverdzināt vājos, uzdzīvojoties uz salaupītām
bagātībām. Tagad notiek modernais Pasaules karš,
kas neiznīcina cilvēku darba augļus, toties nogalina
pašu cilvēku. Mēs visi esam riska grupā, gan vecie,
gan jaunie, gan pat arī bērni, jo šis nāvējošais
vīruss tiek kontrolēts caur tā “radītājiem” un
attiecīgi maina savu iedarbības sfēru un veidus
mutācijas rezultātā. Tāpēc objektīvi nevar gaidīt,
ka 2021. gads būs veiksmīgāks par iepriekšējo un
vīruss tiks uzveikts ar absolūti nedrošām
vakcīnām, kuru sekas var būt fatālas nākotnē.
Un tomēr stiprai ticībai un paļāvības uz Dieva
Žēlsirdību pilnai visas cilvēces lūgšanai ir liels
spēks, kas var kļūt par reālo antivīrusu, ja visi
cilvēki pārlūgs Radītāju par saviem grēkiem, kuri
ir pārplūdinājuši pasauli, kā Noasa laikos. Mēs
nedrīkstam ļaut grēkam mūs iznīcināt. Turpināsim
kā ninivieši nožēlot savus un visas pasaules
grēkus, pārlūdzot Dievu par tiem. Dievs ir
žēlsirdīgs Tēvs, kas var mainīt un atcelt savu soda
rīksti, jo mīl savus bērnus, kaut tie ir pelnījuši
taisnīgo sodu. Dievam nekas nav neiespējams!
6.01. kopā ar Trijiem Austrumu gudrajiem
nāksim pielūgt Jaundzimušo Karali un pasvētīsim
krītu, ūdeni, vīraku un atnestās dārglietas.
Lai šis īsais Kristus Piedzimšanas laiks
atjauno mūsos cerību labā uzvarai pār ļauno un
pamudina ikvienu labas gribas cilvēku atjaunot
savas attiecības ar Kungu un saviem tuvākajiem.
Prāvests Andris Solims

Mūsu draudze/ 2021. gada Janvāris — 1 (92)

Mīļā Lielvārdes draudze!
Daudz laimes Jaunajā 2021. - ģimenei
veltītajā gadā (19.03.2021.-26.06.2022.). Ģimene,
kas ir savienība starp vīrieti un sievieti. Un šajā
savienībā, ja Dievs dod, dzimst, attīstās un apgūst
vērtības bērni.
2020. gads nāca ar negaidītiem politiskiem un
ekonomiskiem pavērsieniem. Protams, bez
ievērības nedrīkst atstāt Covid-19 ietekmi uz
sabiedrības fizisko un garīgo veselību. Pasaule
mainās, mainās arī klimats mūsu mikrokosmosā mūsu ģimenēs.
Cik svarīga bērniem ir vecāku loma? Šobrīd
mūsu ģimenē aug divi spuraini pusaudži, kas
atšķirībā no mazās māsas, kura labprāt dodas uz
baznīcu, protestē pret visu, ko vecāki piedāvā.
Šobrīd esam fāzē, kad Baznīca vairs netiek
noraidīta, bet tiek pieņemta kā normāla vecāku
dzīves daļa, kas tiek integrēta ģimenē. Dēls
interesējas par politiku, un esam pamanījuši, ka
viņam simpatizē arhibīskapa drosmīgā un aktīvā
iesaistīšanās politiskajos jautājumos, kas skar
ģimenes aizsardzību. Jūtam, ka jauniešiem patīk
priesteri, kas nebaidās paust savus politiskos
uzskatus. Varbūt tiešām pienācis laiks stingri un
nelokāmi izrādīt savu pozīciju! Mēs ģimenē
vienmēr esam lepojušies ar to, ka esam kristieši.
Uzjautrinoši, kad tu darba vietā esi parādījis savas
profesionālās prasmes, ieguvis draugus, tevī
ieklausās..., un tad cilvēks uzzina, ka esi katolis un
ka tu katru svētdienu ej uz baznīcu… Un tad
cilvēkiem ir tāds pārsteigums - ka neesam
aprobežoti muļķīši, ka mums ir sava pozīcija, ir
savs viedoklis…
Arī mēs mēdzam strīdēties, mēs esam tāda
pati normāla ģimene kā citas. Kādu vakaru dzirdēju
kā vecākie bērni savā starpā apspriež mūs ar tēvu.
Dēls pateica tādu frāzi: “Beidz ākstīties, viņi tak
nekad nešķirsies, viņi tak ir katoļi, viņi baznīcā
laulājušies, tas tak ir uz mūžu...” Lūk, tā mūsu bērni
uztver mūsu laulību, viņi jūtas pasargāti un drošībā.
Viņi zina, ka mēs mierīgā ceļā atrisināsim jebkuru
konfliktu, jo mums ir pats labākais padomdevējs Dievs.
Mūsu šī gada mazais bonusiņš, kas attiecas uz
Baznīcu un pusaudžiem - kad aizbraucam uz
baznīcu un atstājam ieslēgtu tiešraidi no Lielvārdes,
atgriežoties mājās, redzam, ka kanāls nav pārslēgts
un dažreiz pat tiek uzdots kāds ar
reliģiju saistīts jautājums. Tātad
bērni skatās un sāk pieņemt
katoļticību. Tā mēs maziem
solīšiem tuvinām viņus Dievam.
Esiet veseli, sargiet savus
mīļos un savas ģimenes! 😊
Rita + Jānis Ķepuri

Kristus ir piedzimis!
Sveiciens visiem avīzes lasītājiem Jaunajā
2021. gadā! Šis gads mums visiem bija neparasts.
Daudziem tas bija pat ļoti smags, īpaši tiem, kuriem
nācās zaudēt savus tuvākos cilvēkus. Daudzi
cilvēki Latvijā un pasaulē ir saslimuši ar jauno
vīrusu, daudzi turpina ārstēties slimnīcās.
Pandēmijas laikā Baznīcā var atrasties tikai sejas
maskās un ievērot distanci 2 m. Paldies Dievam, ka
varam lūgties dievnamos!
Kristus Dzimšanas svētki mūsu baznīcā
šogad bija nedaudz savādāki, jo ierobežojumu dēļ
nebija nakts vigīlijas, kā tas bija katru gadu.
Svētvakarā plkst. 18:00 bija sv. Mise ar bērnu mazu
procesiju uz “betlēmīti”. Dievnams ļoti skaisti
izgreznots ar kuplām eglītēm no sava baznīcas
dārza, izgreznoti ar pārsliņām arī logi un sienas, uz
palodzēm deg svecītes, īpaši skaista ir “betlēme”,
kur varēja redzēt mazo Bērniņu Jēzu. Mūsu Ņina
bija sarūpējusi bērniem dāvaniņas, kuras dalīja pēc
sv. Mises, un par kurām viņi ļoti priecājās.
Lai jaunais gads nes mums mieru, saticību,
mīlestību pret savu tuvāko un galvenais —
veselību! Turēsimies kopā savā draudzē un būsim
stipri ticībā!
Oļesja Vingre
2021. gads – ģimenei veltītais gads
Aizgājušo gadu atcerēšos kā
neierastu mājās sēdēšanas laiku.
Ikdienas skriešana, steiga, ceļošana
pa pasauli pārvērtās par attālinātās
saziņas kultūras laiku, neizejot no mājām. Tā arī
bija iespēja vairāk pabūt kopā ar ģimeni un atklāt
no jauna ģimeni kā dzīvības un mīlestības šūpuli.
Kopā ar bērniem cept pīrāgus un piparkūkas, ka arī
skaldīt malku vai, jebkurus citus lielos un mazos
darbus veicot, priecāties par katru kopā pavadīšanas
mirkli. Aizgājušajā gadā bija vairāk laika, kad
varēja apstāties un padomāt, kādas ir un kādas būs
manas dzīves pamatvērtības.
Kā divu bērnu māte, katru dienu sev atgādinu,
ka piedot, izlīgt un dāvāt mīlestību ir tik vienkārši,
lai ģimenē valdītu miers un saskaņa, sagaidot tik
mīļos vārdus “tu esi pati labākā mamma”.
Kur piedzimst Dievs, tur piedzimst cerība un
miers, tur nav vietas naidam. Jauki būtu šo
vēstījumu attālināti uzrakstīt un nosūtīt kā rēķinu
visām ģimenēm ar vēlējumu to izpildīt Jaunajā
2021. gadā. Lai šo rēķinu apmaksātu, būtu jāveic
ikdienas attālinātā saruna ar Dievu. Mana
apņemšanās būtu tūlītējs zvans Dievam ar lūgumu
palīdzēt apmaksāt visus parādus, tas ir, par katru
savu slikto nodomu, par negatīvo noskaņu, kā arī
lūgt piedošanu par sliktajiem vārdiem un darbiem.
Rēķinā varētu vēl norādīt, ka pretējā gadījumā šo
2

Mūsu draudze/ 2021. gada Janvāris — 1 (92)

smago parādu nastu apņemos nēsāt pats, jo tā
vienkārši nekur nepazūd, bet tieši otrādi krājas kā
svins kaulos, grūtākos brīžos draudot izplatīties kā
neredzamais vīruss, līdz saziņa tiek atjaunota.
Gribētos vēl novēlēt gudrību, atturību un
galvenais žēlsirdību, pieņemot ikdienas lielākus vai
mazākus lēmumus par sevi un saviem mīļajiem.
Lūgsim par savu un tuvāko ģimenēm, lai Dieva
žēlsirdība nāk pie mums un paliek mūžīgi.
Sarmīte Zoltnere

kas nav pareizi, kaut kas ir galīgi aplami – tas nav
tas, pēc kā esam ilgojušies paši un gribam dot
saviem bērniem.
Kas tad īsti ir brīnums, ko nevilšus gaidām?
Manta, slava, panākumi? Vai zināt, kam tas dara
vislielāko prieku? Mūsu vēderam! Iznāk, ka mēs
dzīvojam priekš sava vēdera – kad apmierināts ir tas
kārumnieks mūsos, esam laimīgi. Pie kam, mēs
neviens neesam izsalkuši, jo dzīvojam sabiedrībā,
kas rūpējas par saviem pilsoņiem. Ja arī nav nekā,
gan jau sociālie dienesti iedos.
Neviens mūsdienu Rietumu pasaulē neilgojas
pamosties Ziemassvētku rītā un kā par brīnumu
atrast maizes klaipu un veldzējoša ūdens lāsi – tas
taču mums ir pārāk maz, bet, ja tā padomājam, kādu
maltīti rītā pēc Jēzus dzimšanas baudīja Marija un
Jāzeps? Vai tas nebija maizes gabaliņš un ūdens
malks no tuvējās akas?
Un viņi bija laimīgi. Kluss prieks kā sudraba
rasa veldzēja viņu dvēseles, un viņu sirdis bija pilnas
ar dziļu pateicību Visvarenajam par jauno Dzīvību,
par Glābēju, kas ieradies, lai parādītu mums visiem
pareizo Ceļu – Kristus ceļu.
Apjausma par to, ka ceļš, ko gāja Jēzus, ceļš,
kurā valda mīlestība uz tuvāko, savas sūtības
piepildījums, ceļš, kura virzība ir no ļaunā uz labo,
sevis piepildīšana ar visspēcīgo Dieva žēlastību – tas
taču ir patiesais Ziemassvētku brīnums.
Katra diena, no Dieva dāvāta, brīnišķīgā
apjausma – esmu dzīvs, manas maņas darbojas, es
dziļi ievelku spirgto rīta gaisu savās plaušās, mana
sirds pukst pareizā ritmā, kājas kustas un rokas grib
strādāt, arī tas ir brīnums, par ko jāpateicas Dievam
katru rītu. Dzīvības brīnums!
Savā decembra vēstījumā Medzjugorjē
Vissvētākā Jaunava Marija ir teikusi: “Mēs
pamodīsimies noteiktu skaitu reižu, ne vairāk.”
Nevienu reizi vairāk, nevienu mazāk mūsu acis
skatīs šīs saules rīta gaismu.
Novērtēsim to kā patiesu brīnumu!
Rita Bobkova

Cik Tu esi labs, ak, miera un mīlestības Dievs!
Ir noslēdzies šis trauksmainais un nemiera
pilnais gads. Ieejot jaunajā gadā, man gribas citēt
vārdus no Leandra Lašansa grāmatas “Manu
izredzēto laimei - Jēzus.” Apmēram pirms desmit
gadiem man bija iespēja iegādāties šīs grāmatas. Un
katru dienu man pirmais ir sākt dienu ar Jēzus
vārdiem, kas ir ņemti no šīs grāmatas katrai dienai;
arī no tēva Pio un Šarla de Fuko domu graudiem.
Un ko Jēzus mums saka, iesākot šo nākamo gadu:
“Mans bērns, mācies man uzticēties, ļauj sevi
mīlēt. Es, Jēzus, tevi mīlu tādu, kāds esi. Bet vai
vari par sevi sacīt to pašu? Tāda ir lielā pārvērtība,
ko vēlos tevī veikt: lai tu justos Manis mīlēts un lai
tu vairāk mīlētu pats sevi tādu, kāds esi. Mana sirds
plūst pāri no Mīlestības uz jums visiem.”
Ļausim šai Dieva mīlestībai ieplūst mūsu
sirdīs, lai tā pārveido mūs. Ar mīlestības pilnu sirdi
uzņemsim katru cilvēku, ko Dievs sūta mūsu ceļā.
Iznīdēsim visu to, kas mūsos nav patīkams Dievam.
Pieņemsim visu no Dieva rokas, jo nekas nenotiek
bez Dieva ziņas.
Jauno gadu uzsākot, gribu vēlēt visiem
veselību, saticību un cerību uz Dieva žēlsirdību.
Dievs, lai notiek Tavs prāts!
Antoņina Ratnieks
Brīnums
Ļaudis saka – Ziemassvētku naktī notiekot
brīnumi. Vai kāds tos ir pieredzējis?
Brīnumus apzināti vai neapzināti gaidām visi
- gan lieli, gan mazi. Daži pat visu mūžu cer, ka
beidzot sagaidīs kādu taustāmu, jūtamu, redzamu
brīnumiņu, kas visbiežāk asociējas ar maģisko
vārdu “nauda”.
Holivudas cukursaldajās Ziemassvētku filmās
jauki bērniņi siltās, ērtās gultiņās vakarā, aizverot
acis, čukst savas karstākās vēlēšanās, bet no rīta
traucas pie koši izrotātās eglītes, lai pakotu laukā
iPhone plus, planšetes un citus mūsdienīgos
gadžetus. Arī mēs tā gribam, arī mums to vajag, jo
tās ir vienīgās “patiesās” vērtības digitalizētajā
pasaulē.
Tā mēs liekam zem eglēm dāvanās šos Ķīnā
ražotos brīnumus līdz brīdim, kad apjaušam – kaut

Lielvārdes koris ar pr. Andri Solimu 25.12.2020.
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Apsveicam
Dzimšanas dienā:
Leonoru Graubi
(11.01.), mazo
Andrīti Vingri
(19.01.), Antoņinu
Strucinsku 85 gadu
jubilejā (20.01.), Ināru
Dzeni (26.01.), Aiju
Upenieci (27.01.) u.c.

Janvāra mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē

Apsveicam!!!

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. 18:00.

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

atjaunošanu
27.12.2020.!!!
Mūsu
draudzes
aktī vistu
Vladimira un Baibas Čubatjuku meitiņu
Martu pirmajā dzīves gadiņā 2. decembrī.

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

Lielvārdes draudzes dievnamā
Lielvārdes draudzes dievnamā,
kā toreiz Dāvida pilsētā,
kristīgā tauta uz brīnumu gaida,
jo atdzimst tas cilvēka dvēselē.

07.01. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par
draudzes dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.

Mirdz zvaigznīte eglītes galotnē,
ir stallītis salikts – Betlēme.
Uz siena dus Bērniņš silītē,
prieks ielīst bērna dvēselītē.

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.

Gods Dievam! – dzied ļaudis ticīgi,
miera zvani skan baznīcā svinīgi.
Tēvs mūsu, kas debesīs esi,
savu mieru mums pasaulē nesi!

23.01. – Ekumeniskais dievkalpojums pl. 15:00
Lielvārdes Romas katoļu baznīcā.
Esiet visi mīļi gaidīti!!!
25.01. — sv. Pāvila atgriešanās svētki:
pl. 18:00 — sv. Mise.

Ar dievnamā saņemto svētību
pa sniegu brien cilvēks uz mājām.
Līksmojas dvēsele svētajā naktī.
Spožāk mirdz debesīs zvaigžņu raksti.

Noslēdzies Jelgavas diecēzes
emeritētā priestera Staņislava
Mukāna golgātas ceļš

Valērija Kalve

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

18.12.2020. Pestītājs nocēla no
pr. Staņislava Mukāna pleciem
smago ciešanu un sāpju krustu,
ko viņš pacietīgi nesa 24 gadus kopš paralīzes pēc
smagas autoavārijas izprovocētā insulta. Kunga
druvā viņš nokalpoja 61 gadu. 21.12.2020.
bīskaps E. Pavlovskis kopā ar 5 priesteriem
koncelebrantiem pēc bēru sv. Mises Jelgavas
katedrālē izvadīja mirušo priesteri uz pilsētas
Miera kapiem. Mūžīgo mieru dāvā viņam, Kungs!
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