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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Redakcijas sleja             “No mēra, bada, KARA un   
    ugunsgrēka, pasargā mūs, Kungs un Dievs!!!” 

Mani dārgie miera bērni! 
Neapšaubāmi varam ikviens apgalvot, ka šie 

suplikāciju jeb uzsaukumu “Svētais Dievs” vārdi 
glābt mūs no kara pašreiz ir aktuālāki kā jebkad, kopš 
24.02.2022. ir sācies 3. Pasaules karš ar dēmonu 
Putina un Lukašenko elles karaspēku necilvēcīgo 
Ukrainas zemes jau otrreizējo okupāciju. Visi 
zemeslodes labas gribas cilvēki ir sašutumā un 
šausmās par šo agresiju, ka Eiropas sirdī mūsu 
civilizācijas “uzplaukuma” laikā kaut kas tāds ir 
iespējams. Vēl lielāks sašutums, ka šīs slepkavības 
rīko kristīgā tautai savai vecākai kristīgai brāļu tautai, 
no kuras tā ir saņēmusi gan kristību, gan savu 
valstisko un vēsturisko veidojumu: “Kijevas 
Krievzeme” (Kijevskaja Rusj). Dzirdot pēdējo mēnešu 
melu ažiotāžu no Krievijas valdības puses un vērojot 
Ukrainas valdības “pirmsagonijas” svaidīšanos ar 
SOS saucieniem pie visu Eiropas un Amerikas valstu 
līderiem, sabiedrība kļuva par teātra skatītājiem, ar 
ziņkārību tērzējot par iespējamo scenāriju starp 
Krieviju un Ukrainu - vai tiešām uzbruks un kurš 
uzvarēs? Veselais saprāts daudzus maldināja, kuri 
gribēja noticēt Putina-Jūdasa salkaniem meliem. Taču 
mūsu un bijušo PSRS verdzības impērijas tautu 
pieredze nekad neuzticēties Krievijas valdībai 
attaisnojās. Un tagad mums visiem ir jādreb par šī 
jaunā kara tālāko norisi un sekām, kas drīz var reāli 
skart visu Eiropu un pasauli. Diemžēl lielvārdiešiem 
ir arī zināms pamats iespējamām bažām, par cik tikai 
5 km attālumā no mums ir NATO kara bāze, kas ir 
potenciāls bombardēšanas mērķis, ja NATO tiktu 
ierauta šajā karā. Ļoti žēl, ka Latvijā un arī mūsu 
draudzē ir tādi naivi cilvēki, kuri atbalsta Putina 
agresiju un ir dziļi apmāti ar šī dēmona “pareizo” 
politiku. Man ir liels kauns un nožēla par šiem 
aklajiem ļautiņiem, kuri negrib vai nespēj vēl pat 
tagad ieraudzīt patiesību un atzīt savus maldus.  

Bet ko mēs, kristieši, varam darīt šajos 
drausmīgajos laikos, kad mēs nespējam fiziski 
aizstāvēt nabaga mocekļu ukraiņu tautu? Vai lai 
turpinām tikai vaimanāt un nolaist rokas? Nē, mums 
tās ir jāpaceļ nemitīgā lūgšanā uz debesīm, lai 
Visvarenais debesu Valdnieks satriektu dēmonu 
Putina un Lukašenko elles karapulkus un iedibinātu 
mieru starp karojošām pusēm. Tāpēc visi labas gribas 
kristieši pasaulē ir vienoti lūgšanās par mieru Ukrainā 
un pasaulē. Arī Lielvārdes katoļticīgo dievnamā katru 

dienu pēc sv. Mises mēs lūdzamies novennu sv. Ritas 
godam, kuru godinām kā neiespējamo lietu Aizbildni, 
lai viņa palīdzētu šajā, šķiet, reāli neiespējamajā 
Ukrainas Dāvida cīņā ar Krievijas Goliātu, jo Dievam 
nekas nav neiespējams. Lūgsimies no visas sirds ar 
ticību taisnības uzvarai pār kolonizatoriem! 

12.02.2022. Kungs noņēma smago ciešanu un 
slimības krustu no mūsu mīļās draudzes locekles 
Irēnas Striebules pleciem, kuru viņa pazemīgi nesa 7 
gadu garumā. 19.02. mēs ar sv. Misi mūsu baznīcā 
viņu sirsnīgi pavadījām uz jaunajiem Lazdukalna 
kapiem Ikšķilē. Aizlūgsim par viņas skaisto dvēselīti! 

Bet 26.02.2022. Jēzus noslēdza emeritētā Rīgas 
bīskapa Jāņa Cakula smago krustaceļu. Esmu viņam 
pateicīgs, ka viņš piekrita mani dispensēt no 
nepietiekošā vecuma šķēršļa Priesterības ordinācijai 
un 31.05.1991. mani iesvētīja par diakonu sv. Marijas 
Magdalēnas baznīcā kā pēdējo iesvētāmo garīdznieku 
viņa bīskapa pilnvaru pēdējā dienā.  

2.03. — Pelnu trešdienā pāvests aicina dedzīgi 
lūgties un gavēt par mieru Ukrainā! Pr. Andris Solims 

 
Pieminot mūsu Irēnu 

Maņ pīkusa kōjis,  
bet gribējōs īt 
Un redzēt, kai sātā 
ceriņi zīd. 

Irēnīt! Kā gaišs saules 
stariņš Tu ienāci mūsu 
draudzē. Ar savu gaišo, 
labestīgo smaidu Tu 
iekaroji mūsu sirdis. Ar 

paceltu galvu Tu nesi savu ciešanu krustu līdz galam, 
nekurnot un nesūdzoties. Tava sirsniņa atplauka 
priekā, atveroties Dieva priekšā, par visiem 
pārbaudījumiem, par sāpēm un ciešanām, ko Dievs 
nolika Tavā dzīves ceļā. Tu biji mums visiem kā 
paraugs, kādam jābūt ticīgam kristietim. Kāds prieks 
bija dzirdēt, ka Tu pēc šīs tikšanās ar Kristu brauci 
(lidoji kā spārnos) dziedādama. Tu nepadevies 
vilinājumiem un brīnumiem, ko Tev piedāvāja, lai 
aizvilinātu Tevi no draudzes. Nekādi brīnumu solījumi 
neatsver tikšanos ar savu pestītāju Jēzu Kristu svētajā 
Euharistijā, ko varam piedzīvot tikai baznīcā sv. Misē, 
tiekoties un vienojoties ar Jēzu, saņemot viņa svēto 
Miesu un Asinis. Kungs ir apžēlojies par Tevi, 
aizsaucis sava troņa priekšā, atbrīvojis no sāpēm un 
ciešanām. 
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Mēs lūdzam, lai Debesu Tēvs ir žēlsirdīgs savai 
kalponei un ļauj redzēt savu vaigu debesu godībā!  

Sērojošie Irēnītes piederīgie! Neaizmirstiet savu 
māmiņu, sievu, māsu un lūdzieties par viņas dvēselīti! 

Antoņina Ratnieks 

Mīļā Lielvārdes draudze! 
Tik apjukusi sabiedrība šķiet nav bijusi 
sen. Kamēr pasaules varenie dala 

ietekmi, tautas cenšas dzīvot, izdzīvot un mīlēt. 
Bet mēs taču visi mirsim, agri vai vēlu. Un es 

domāju, ko mūsu kaimiņzemes vadītājam saka viņa 
garīgais tēvs - tāds taču viņam noteikti ir (?). Vai 
tiešām garīdzniecība spēj attaisnot šī sātana rīcību? Un 
vai viņam nav bail no nāves? Varbūt šī persona no 
sirds uzskata, ka rīkojas pareizi, ka glābj? Un kas viņa 
izpratnē ir grēks? 

Cilvēks var savu līdzcilvēku sāpināt bezgalīgi 
daudzos veidos. Tomēr jebkurām mūsu fiziskā 
ķermeņa ciešanām vienmēr pienāk gals - mūsu nāves 
dienā. Mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā. Ja mums ir 
kaut minimāla izglītība, mēs spējam analizēt 
informāciju. Arī džungļos dzīvojošās ciltīs cilvēkiem 
ir izpratne par to, kas ir laba rīcība un kas ir slikta. Un 
es domāju, viņi savā veidā izprot grēka nozīmi. Tātad 
mēs nojaušam, kas ar mums būs pēc nāves, cik ļoti 
liela nozīme ir mūsu pieņemtajiem lēmumiem 
laicīgajā dzīvē. Dīvaini, ka cilvēki, valstu vadītāji, kuri 
ir izglītoti, teorētiski inteliģenti cilvēki, rīkojas 
pretrunā ar Dieva baušļiem. 

Un tomēr šajos nestabilajos apstākļos ir arī kāda 
pozitīva ievirze - visam pāri ir mīlestība. Šķiet, cilvēki 
sāk uzdot pareizos jautājumus, proti, kāpēc mums ir 
jākonfliktē, kā vārdā? Vai mums būtu jāvēršas pret sev 
radniecīgu tautu tikai kādu sātana apmātu cilvēku dēļ? 
Paldies Dievam, nav viduslaiki, cilvēki ir noguruši un 
izslāpuši pēc līdzcilvēku atbalsta un mīlestības. 

Un mēs ticam labajam, ticam Dievam. Un, ja arī 
šī pasaule iet uz galu, tad esam bezgalīgi laimīgi par 
to, ka mums ir mūsu ticība, ka esam mīlēti un mums ir 
ko mīlēt. Mīlestību, saticību jūsu ģimenēs un mūsu 
Latvijā!             Rita + Jānis Ķepuri 

 
Lūgsimies par Ukrainas brīvību! 

Saņēmusi uzaicinājumu no prāvesta Andra 
uzrakstīt rakstiņu avīzei, gribēju rakstīt par Dieva 
dāvanu Latvijai – skaisto dabu, kura šogad tik agri 
mostas no ziemas miega. Taču 24.02. ceturtdienas rīts 
pilnīgi mainīja manas domas…  

Šodien jādomā ne tikai par varmācību, 
necilvēcību un netaisnību, bet par reālu karu. Dievs, 
esi žēlīgs tiem cilvēkiem, kuru ģimenes šobrīd zaudē 
savus dēlus un meitas, tēvus un mātes, brāļus un 
māsas.  

Ticu, ka Tu esi tur, kur ir mīlestība un 
harmonija. Vai Tu esi arī tur, kur virmo naids, 
ļaunums un vardarbība? Kā lai lūdzam, Dievs, par 
cilvēkiem, kuri šobrīd zaudē savus mīļos un mājas, 

kuru dzīves šī nelaime kardināli izmainīja? Dievs, 
palīdzi viņiem, dāvā viņiem savu mieru un mīlestību!  

Žēlsirdīgais Dievs, izlej savu gaismu pār Putina 
un Lukašenko režīmu, lai iestājas miers ne vien 
ukraiņu ģimenēs, bet arī krievu un baltkrievu ģimenēs!  

Svētais Asīzes Francisks teica: “Jo dodot mēs 
saņemam, jo piedodot top piedots mums, jo mirstot 
mēs  atdzimstam mūžīgai dzīvei.” 

Debesu Tēvs, cilvēku Tu radīji pēc savas 
līdzības ar mīlestību un gudrību, lai cilvēks rūpētos ne 
tikai par savu tuvāko, bet par visu pasauli. 

Palīdzi man atvērtām acīm skatīties uz ļaunumu 
un saprast, ka grēks ir liela nepateicība Tev. Ļauj pazīt 
manu grēku un Tavu žēlastību. 

Mīļā Lielvārdes draudze! 
Lai Dievs atver mūsu sirdis mieram, pazemībai 

un tolerancei. Šī ir tā reize, kad visiem ir jābūt 
vienotiem lūgšanā, īpaši lūgsimies par Ukrainas tautu, 
par mieru un brīvību viņu zemē!              Antija Vēvere 

Mīļie lasītāji!  
Ir aizvadīts februāra mēnesis Baznīcā, kas 
bija bagāts ar daudziem skaistiem 
svētkiem: Sveču diena, Sv. Blazija diena 

un daudziem tik mīļie un tuvie Sv. Agates svētki. 11. 
februārī svinējām Dievmātes parādīšanos Lurdā un 30. 
Vispasaules Slimnieku dienu ar krāšņu Svēto Misi. Un 
pavisam drīz, jau 2. martā Pelnu Trešdienā ir Lielā 
Gavēņa sākums. 

Vai Jums jau ir padomā kāds nodoms, kāda 
Gavēņa apņemšanās? Es gribu Jūs aicināt pievienoties 
Tautas Nemitīgajam Rožukronim, kur izvēlamies 
vienu stundu nedēļā un tajā laikā lūdzamies Rožukroni 
Dievmātes godam. Mūsu koordinatore Lielvārdē 
Anastasija Neretniece ir aprakstījusi par tā darbību 
“Mūsu Draudze” 2019. g. Nr. 9 izdevumā. Es 
pievienojos lūdzējiem, izvēlējos “savu stundu” un jau 
pirmajā reizē sajaucu dienu un laiku... Ak vai! Kad 
dalījos ar Anastasijas kundzi savos kreņķos, viņa tikai 
smaidīja un teica, lai neuztraucos, jo lūdzēju esot 
daudz, un kāds noteikti tajā laikā bija palūdzies...  

Būsim vienoti nemitīgā lūgšanā! Tik nežēlīga ir 
šī pārejošā pasaule, tik trausls ir miers – mums jābūt 
nomodā kaut šo vienu stundu! Nekas nav beidzies, 
turpinās ierobežojumi un ir sācies karš Ukrainā. 

Lūgsimies par Ukrainas tautu, aizstāvēsim 
mieru: mūsu rokās ir visspēcīgākais ierocis 
- Rožukronis!                             Lilita Ieleja 

Lielais Gavēnis 
Ierasti ar Pelnu trešdienu ticīgie un labas gribas 

ļaudis sāk ievērot 40 dienu gavēni, tas ir līdz pat 
Lielajai Ceturtdienai. Uzsākot gavēni, mēs kaut ko 
apņemies izdarīt. Es gavēņa laikā cenšos sakārtot ne 
tikai savu organismu, bet arī prātu.  

Sākotnēji gribēju atcerēties kādu gadījumu no 
savas bērnības. Pirmā lieta, atceroties bērnības gavēņu 
laiku, ir padomju laika pustukšie veikali un ar to 
saistītās problēmas, jo toreiz bija dažādu produktu 
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deficīts. Tajos laikos negribēti gavēni varēja ieturēt 
visa gada garumā. Atceros, kad es biju pavisam maza, 
mamma iedeva naudu, sakot, ja veikalā ir sviests, pērc 
divus kilogramus uzreiz. Es, kā maza meitene, vēl 
nesapratu atšķirību, kas ir sviests un kas ir margarīns. 
Toreiz krieviski runājošā pārdevēja nevarēja saprast, 
ko es vēlos. Tad es parādīju viņai ar roku uz sviestam 
līdzīgo balto margarīnu. Mājās iešanas prieks bija 
liels, jo domās virmoja apziņa, ka esmu tikusi pie 
sviesta pirkuma un pat nebija jāstāv stundu garā rindā. 
Prieks izgaisa, kad ieraudzīju mammas apmulsumu. 
Bet tai pašā laikā, saņēmu mammas atbalstu un rūpes 
par notikušo, lai rastu pozitīvu risinājumu. Mamma 
ņēma mani pie rokas, un mēs devāmies pie pārdevējas 
atvainoties par pārpratumu. 

Pārdomājot šo atgadījumu, es ļoti bieži dzīvē 
saskaros ar situāciju, kad es kaut ko nesaprotu, kaut ko 
nezinu, un, re, atkal nonāku neveiklā situācijā. Šādos 
gadījumos ne vienmēr man blakus ir bijusi izpalīdzīga 
mammas roka. Gribēju salīdzināt dzīves 
pārbaudījumus ar bērnībā notikušo. Katra šāda dzīves 
problēma man ir devusi iespēju augt, kļūt stiprākai, ir 
likusi kaut ko saprast, kaut kam tikt pāri.  

Grūtāk ir tādos brīžos, kad nezini, kā tikt galā ar 
doto dzīves sarežģījumu. Brīžam liekas, ka kāds tev 
uzvilcis kājās svina zābakus, un tu netiec ārā no šī 
purva. Tad atceros mammas visskaistāko padomu - 
meklē rokā draugu Jēzu. Šādos pārbaudījuma brīžos es 
vēršos pie mīļā Jēzus, lai dalītos ar savām sāpēm, 
lūdzos pēc garīgā papildu spēka.  

Gribēju minēt vēl kādu lietu. Tu jūti mirkļus, ka 
tu sāc nenovērtēt saņemtās dāvanas. Tā nu tas notiek, 
ka ik pa laikam manā galvā negribot sāk dominēt 
negatīvās domas. It kā tu esi tikusi pie kārotā sviesta, 
bet neviens, arī pati par to nepriecājies. Paldies 
Dievam, ka pasaulē ir gavēņa laiks. Laiks, kad tu 
apzinies, ka ir jāsakārto savas domas, laiks, kad sāc 
saprast, ka no kaut kā ir jāatsakās. 

Es šajā nemiera laikā lūgšos un badošos. Es 
lūgšos mīļajai Miera Karalienei sargāt manu zemi un 
visu pasauli no kara.                           Sarmīte Zoltnere 

 
Jau atkal… 

Jau atkal deg zeme. Vārgs 
pusplaucis pumpuriņš tiek samīcīts 
zem tanka ķēdēm, melna tumša 
naida dūmaka veļas pāri mežiem un 

laukiem, pāri dzidriem ūdeņiem, kur caur sprādzienu 
dārdiem vārgi skan gājputnu nogurušās balsis. Veļas 
pāri cilvēku roku sakoptām sētām, ietinot tās savās 
lipīgi netīrās pēc tanku dīzeļa smirdošās lanckās. 
Veļas pāri pašiem cilvēkiem, atņemot pierasto mierīgo 
dzīves ritumu, cieņu un arī svēto dzīvību.  

Ukrainā ienācis karš… 
Neierobežota vara, naudas un mantas pārpilnība, 

bet dvēselē tukšums kā sabumbotas mājas iekšienē, 
kur sienas melni izdegušas, pelnos pārvērtusies 

gadiem krātā iedzīve, viss, kas cilvēkam var būt dārgs, 
ieskaitot mīļas atmiņas, bez pēdām izkūpējis gaisā. 
Tikai tādā tukšā dvēselē var sakrāties naida potenciāls, 
kas liek ņemt ieroci un, rokām nedrebot, bet, asiņainai 
tumsai gailot acīs, sūtīt savu mūžam izsalkušo, 
nepiesātināmo ordu nogalināt, laupīt, iznīcināt 
skaistās, sakoptās ukraiņu sētas un tūkstoš gadu senu 
vēsturi. 

Nogalināt tāpēc, ka gribas piepildīt savu 
tukšo dvēseli ar mānīgu varenības tīksmi. 
Dragāt visu sev apkārt, apzinoties 
personīgo niecību, izgāzt dusmas par 

savu nepiepildīto dzīvi, savu bezspēcību, pirms nāves 
izdarīt kaut ko, kas mainītu pasauli – nospiest pogu 
slavenajā čemodāniņā, ko bāls, bailēs drebošs “lakejs” 
paklausīgi staipa līdzi, un pašam nolīst labiekārtotā 
pazemē;  drošībā uz zelta poda noskatīties, kā mirst 
cilvēki, kā tiek iznīcināts viss dzīvais. 

Deg zeme, deg tepat kaimiņos… 
Ceturtdienas rītā (24.02.), pēc četriem uztrūkos 

no miega, jo sapņoju, ka ducina pērkons. Mostoties 
nodomāju – pērkons nesaplaukušos kokos, slikta zīme 
- un man bija taisnība, jo zīme bija ļoti slikta. Kara 
zīme tā bija. 

Karš sakropļo cilvēkus; tas, kurš ir nogalinājis 
savu brāli, mainās uz visu atlikušo dzīvi. Kas nesis 
nāvi, tam vienmēr būs jādzīvo tās ēnā. 

Es pazīstu daudzus, tiešām brīnišķīgus krievu 
cilvēkus, un man ir viņu žēl, ļoti, ļoti žēl, jo viņiem 
būs jādzīvo ar kara noziedznieka Putina ēnu. Viņš ir 
tas, kurš atmeta visu Eiropu kara un baiļu ērā. 

No visas sirds jūtu līdzi ukraiņiem, kuri ir tik 
gaiši un laipni cilvēki, kuri savu valsti veido tāpat kā 
mēs uz sagrautajiem ļaunuma impērijas pamatiem, kas 
vēl arvien dzen savus dzelkšņainos asnus un indē gan 
mūsu, gan ukraiņu sabiedrību. Liktenis, vai precīzāk 
varas spēles, viņiem ir lēmušas aizstāvēt savu dzimto 
zemi, ziedojot ļaužu dzīvības, drošību un mieru.  

Ukraiņi aizstāv ne tikai savu zemi, viņi aizstāv 
arī mūs. Ja agresoram izdosies salauzt Ukrainu, viņa 
nolādētā rijība nerimsies un sekas jutīs visa Eiropa.  

Dievs! Es lūdzu, lai zemi neārda krievu tanki! 
Ļauj mierīgi plaukt sniegpulkstenīšiem, dziedāt 
cīruļiem, nebaidoties, ka kāds ņirdzošs necilvēks 
varētu uz tiem raidīt “kalašņikova” kārtu. Mēs tikko 
esam sākuši uzelpot pēc iepriekšējās okupācijas sloga. 
Ukraina! Turies! Tu esi stipra! Tu vari!   

2. martā sākas Lielais Gavēnis, ko ievēro visas 
pasaules katoļi. Gavēsim un lūgsimies par Ukrainu! 
Lūgsim mūsu māti Vissvētāko Jaunavu Mariju, skaitot 
rožukroni par ukraiņu mātēm, par viņu karā 
noslepkavotajiem dēliem! Būsim vienoti! 
Nešķelsimies un necelsim naidu savā starpā, jo kas jau 
sašķelts, to vieglāk iznīcināt! 

Dievs! Palīdzi Ukrainai! Palīdzi mums visiem, 
novērs karu!                                              Rita Bobkova 
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Bīskaps Jānis Cakuls 
(04.07.1926.‐26.02.2022.) 

Dievkalpojumu kārtība 
Lielvārdes draudzē martā 

Lielajā gavēnī  
Svētdienās: 

10:00 – Vissvētākā Sakramenta 
uzstādīšana, adorācija un 

Rožukronis; 
10:40 –“Rūgtās asaras” 

dziedājums; 11:00 – Sv. Mise. 

                                  Darbdienās: 
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un 

sestdienās: sv. Mise pl. 18:00. 
Krustaceļš: trešdienās, piektdienās un sestdienās 
(draudzes Krusta ceļš) pl. 17:00 pirms sv. Mises. 

02.03. — Pelnu Trešdiena, Lielā Gavēņa sākums.  
  18:00 — sv. Mise Lielvārdē ar svētīto   

      pelnu kaisīšanu uz galvas ticīgajiem.  
Jāievēro STINGRAIS GAVĒNIS bez gaļas un piena 

produktiem (izņēmums: mazi bērni, veci un slimi 
cilvēki). Atļauta 1 ēdienreize līdz sātam, pārējās ir 

vieglas uzkodas. Aizliegtas izpriecas, skaļa mūzika. 

03.03. — mēneša pirmā ceturtdiena:  sv. Mise        
pl. 18:00 par visiem dzīvajiem draudzes locekļiem. 

Pēc sv. Mises - Svētā stunda. 

04.03. — Mēneša pirmā piektdiena:  
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl.18:00. 

19. martā — sv. Jāzepa svētki: 
12:00 — svinīgā sv. Mise.  

25. martā — Kunga pasludināšanas svētkos: 
18:00 — svinīgā sv. Mise. 

“Mūsu draudze” redakcija: 
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims  
(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv); 
www.lielvardnieki.lv; facebook.com/lielvardesbaznica 

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā: 
Aleksandru Buturoviču (10.03.); mūsu 
ērģelnieci Eviju Persidsku 45 gadu 
jubilejā (20.03.); Aleksandru Kozlovski 
(24.03.); Jāzepu Tarvidu 70 gadu jubilejā 
(27.03.) un citus!!! 
Visus draudzes Jāzepus mīļi sveicam 
debesīgā Aizbildņa sv. Jāzepa svētkos 19.03.! 

Pazemīgi lūdzam ziedot flīžu 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  

Sveiciens visām draudzes sievietēm  un 
avīzītes lasītājām Starptautiskajā 

sieviešu dienā — 8. martā! 

26.02.2022. aprit 5 gadi, kopš Radītājs noslēdza 
mana onkuļa priestera Mariana Daļecka dzīves 
krustaceļu. Un šajā dienā pl. 15:18 saņēmu bīskapa 
Andra Kravaļa sēru vēsti, ka Pestītājs ir nocēlis smago 
ciešanu un sāpju krustu no Rīgas arhidiecēzes emeritētā 
bīskapa Jāņa Cakula pleciem, aicinādams viņu pārkāpt 
mūžības slieksni un nodot norēķiņu par 95,7 dzīves 
gadiem un 72,5 priesterības gadiem, no kuriem 39,2 
gadus bija saglabājis bīskapa kārtu. Kopš 1991. gada 
viņš kļuva par Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapu un vēlāk 
devās pelnītā pensijā, tomēr palikdams kalpošanā pie 
Rīgas sv. Marijas Magdalēnas baznīcas, kur viņš bija 
ilgus gadus par prāvestu. Es biju viņa pēdējais 
iesvētītais garīdznieks, kuru 31.05.1991. bīskaps Cakuls 
iesvētīja par diakonu viņa pēdējā bīskapa varas dienā.  

Palūgsimies par viņa dvēseli, kura bija ļoti atvērta uz 
katru grēcinieku, kuru tūkstoši ir saņēmuši bīskapa doto 
grēku piedošanu Grēksūdzes sakramentā, pavadot 
biktskrēslā vairākas stundas ikdienā.  

Lai Labais Pestītājs pieņem sava uzticīgā un 
dievbijīgā kalpa dvēseli mierā un iepriecina viņu debesu 
bīskapu saimē mūžīgajā Euharistijā debesu svētlaimē! 
Bēru sv. Mise notiks 1.03. pl. 11:00 Sv. Marijas 
Magdalēnas baznīcā Rīgā. Paldies, Ekselence, par visu! 

Mūžīgo mieru dāvā viņam, Kungs!         Pr. A. Solims 

Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča  
lūgšana par mieru Ukrainā 

Kungs, mūsu Dievs, tu uzklausīji Mozu, kad viņš 
Tev lūdza piedošanu par savas tautas grēku. Uzklausi 
arī mūsu lūgumus pēc miera un cerības ukraiņu 
tautai. Savā spēkā stiprini visus dievbijīgos ļaudis, kuri 
ar darbu un lūgšanu stāv Dzimtenes sardzē. Ar savu 
vareno roku sargā Ukrainu, sūti savus eņģeļus tai 
palīgā un dari, lai pēc iespējas ātrāk tiktu izbeigta 
vardarbība un postīšana. Lai uzbrucējs atminas Jēzus 
Kristus vārdus: “Visi, kas tver zobenu, no zobena ies 
bojā. (Mt 26:52)”  

Varenais Dievs, Tev nekas nav neiespējams. Dari, 
lai visi agresijā iesaistītie un ieinteresētie šī konflikta 
eskalācijā, apzinās sava nodoma ļaunumu. Uzklausi 
savu dēlu un meitu saucienus pēc palīdzības. Neļauj 
iet bojā nevainīgiem cilvēkiem, pasargā bērnus un 
sirmgalvjus, neļauj izpostīt ģimenes. Nepieļauj, lai 
nežēlīgais uzbrukums radītu nedziedināmas brūces 
jauno cilvēku sirdīs.  

Miera Karali, mēs zinām, ka nevaram paļauties uz 
saviem ieročiem, bet tikai uz Tevi. Tavās rokās ir 
uzvara un sakāve. Nostiprini mūsos ticību, cerību un 
mīlestību, lai ar gara spēku varam uzvarēt naidu un 
nemieru mūsu sirdīs. Mūsu Dievs ir teicis: “Kas 
paļaujas uz Kungu, tie dabū jaunu spēku. (Is 40:31)” 
Jo Viņam pieder Valstība, gods un vara mūžīgi. Dievs, 
svētī Ukrainu! 

Dieva žēlsirdībai novēlam mūsu mīļās Irēnas 
Striebules dvēseli, kuru Kungs aizsauca 
12.02.2022., un izsakām visdziļāko līdzjūtību visai 
ģimenei.     Lielvārdes draudze un pr. Andris Solims 
—————————————————————- 
13.03. sv. Misi vadīs doktors pr. Pauls Kļaviņš, 
kurš uzrunās draudzi par “Sinodālo ceļu” Baznīcā. 


