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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Redakcijas sleja      “Nāc, mans Jēzu, ilgi gaidīts!” 
Mani mīļotie Jaundzimstošā Pestītāja gaidītāji! 
Ar Vispasaules Kristus Karaļa svētkiem 20.11. 

esam noslēguši Baznīcas liturģisko gadu, kuros 
pateicāmies pasaules Valdniekam un Glābējam par 
visām žēlastībām un dzīves pārbaudījumiem 2022. 
gadā. Diemžēl arī šajā Baznīcas gadā netrūka smagu 
pārbaudījumu un izaicinājumu ļoti daudziem 
kristiešiem, sevišķi Ukrainā, kas jau 9 mēnešus tiek 
mērķtiecīgi iznīcināta briesmīgajā genocīda karā caur 
Krievijas okupantiem. Dzirdot demonoīda Putlera 
kodolkara draudus, daudziem prātā ienāca doma par 
pasaules gala reālo tuvošanos, jo tas objektīvi varētu 
kļūt par pēdējo Pasaules karu zemes virsū, kurā tautas 
saceltos pret citām tautām un pašas sevi iznīcinātu 
caur saražotajiem nāves ieročiem, kuru ir pietiekoši, 
lai uzspridzinātu mūsu planētu Zemi. Dramatiskajā 
Lūkasa evaņģēlija 21. nodaļā aprakstītie pasaules gala 
notikumi šķiet tik tuvi tagadējo laiku notikumiem, ka 
neviļus pat visticīgākajiem kristiešiem sirdī varētu 
iezagties bezcerības domas, ka mēs dzīvojam pēdējos 
laikos, kas ir aprakstīti Svētajos Rakstos. Jā, Jēzus 
mūs brīdināja, ka pasaules gals būs neizbēgams, bet 
deva arī cerību, ka “tomēr uzreiz tas nebūs”. Visos 
laikos cilvēku prātus nodarbināja šis Jēzus mācekļu 
uzdotais jautājums: “Kungs, kad tas notiks?” Kristus 
to mums neatklāja, saglabājot cilvēkiem iespēju 
laboties un dzīvot pilnvērtīgi savu kristieša un Dieva 
bērna cienīgu dzīvi. Iedomāsimies, kas būtu, ja cilvēce 
zinātu, kad konkrēti pienāks šis bibliskais pasaules 
gals. Noteikti virs zemes iestātos haoss un vardarbība, 
jo cilvēki zinātu, cik ilgi viņi vēl varētu karot, zagt, 
slepkavot, izvarot, paverdzināt vājākos, uzdzīvot un 
izvirtīgi dzīvot.  Bezcerības pārņemtā cilvēce zaudētu 
vēlmi veicināt tās labklājības progresu, jo neredzētu 
vairs tam jēgu, par cik drīz viss tiktu iznīcināts. Tāpēc 
Dievs nav atklājis pasaules gala datumu un laiku ne 
cilvēkiem, ne eņģeļiem, pat arī Cilvēka Dēlam —
Kristum. Līdz ar to paliek vienmēr aktuāls Glābēja 
pamudinājums un pavēle būt nomodā un lūgties katrā 
laikā, lai mēs būtu gatavi stāties Taisnīgā Soģa tiesas 
priekšā, kad Viņš otrreiz nāks savā varenībā virs 
zemes tiesāt dzīvos un mirušos.  

Adventa laiks, ar kuru sākas jaunais Baznīcas 
gads, intensīvi mūs aicina pārdomāt par mūsu mūžības 
lietām, par ko mums atgādina šīs mūžības simbols — 
Adventa vainags ar tajā aizdegtām svecēm, kas ir 
ticības mūžīgai dzīvei redzamās zīmes. Aizdedzinot 
Adventa vainagā svecīti, ikvienam derētu sev uzdot 

jautājumu: “Vai es reāli ticu mūžīgajai dzīvei un ko es 
daru, lai to iemantotu?” Konsumisma laikmeta 
cilvēkiem šie Adventa simboli nenozīmē neko, tikai 
romantiku vai zināmu ieradumu, bet pats Adventa 
jēdziens tiem ir pilnīgi svešs. Šī komercializētā 
sabiedrība cenšas atņemt Baznīcai tās sakrālos 
svētkus, pārvēršot tos par biznesa un peļņas iespēju un 
aizvietojot Baznīcas dievkalpojumus ar izklaides 
programmām un laicīgiem rituāliem ģimenēs un 
draugu lokā. Dažviet Latvijā vēl saglabājas sena 
kristīga tradīcija lauzt un ēst oblātes kūču vakariņās, 
kur ģimenēs vēl ir dzīvi vecvecāki vai ticīgi vecāki, 
taču jaunākai paaudzei tā kļūst tikai par tradīciju, kas 
saistās ar Ziemassvētkiem, kuros nav vietas 
dievkalpojumiem draudzes baznīcā. Kad bieži sanāk 
uzdot jautājumu kādiem draudzes locekļiem, kāpēc 
viņi nebija dievkalpojumā Kristus Dzimšanas svētkos, 
viņi atbild, ka viņi nevarēja būt, jo bija jāsvin ar 
bērniem un mazbērniem Ziemassvētkus... Bet kam par 
godu? Ko tad kristieši svin šajos svētkos? - tas 
neinteresē jaunāko paaudzi, jo lielākajai jauniešu daļai 
ir pazudis šo svētku objekts un subjekts — Bērniņš 
Jēzus, kura vietu ir ieņēmis tusiņš un dāvanu rituāls. 

Ko darīt tiem kristiešiem, kuri vēl gribētu kaut 
cik kristīgi dzīvot šajos modernajos laikos, vai peldēt 
pa straumi kopā ar nekristīgo sabiedrību, vai tomēr 
nebaidīties peldēt pret straumi un censties visiem 
spēkiem saglabāt ticību un kristīgos paradumus savās 
ģimenēs, nododot kristīgās audzināšanas mantojumu 
jaunākai paaudzei? Peldēt pret straumi vienmēr ir 
grūti, taču bieži tas ir vienīgais veids, kā izpeldēt 
krastā un izglābt savu dzīvību. Ja kristieši cīnīsies par 
savu vietu modernajā pasaulē, tad elles spēki tos 
neuzvarēs un Jēzus atradīs ticību zemes virsū savas 
parūzijas laikā, kad otrreiz atnāks laiku beigās.  

Advents mūs mudina šai cīņai ar grēkiem, 
aicinot attīrīt savas sirdis. Izdarīsim labu grēksūdzi 
šajā klusajā gaidīšanas laikā, lai mūsu sirsniņas būtu 
no jauna ietērptas baltās svētku drānās, priecīgi svinot 
Dieva Dēla pirmās atnākšanas svētkus — Kristus 
Piedzimšanu. Pārvarēsim kārdinājumus sēdēt mājās 
pie eglītes ar svētku dāvanām un atbrauksim uz 
dievnamu uzdāvināt visskaistāko dāvanu īstajam 
svētku jubilāram— Pestītājam, proti, savu atvērto uz 
mīlestību un dzīvību sirsniņu, lai iepriecinātu mazo 
Bērniņu Jēzu, kas tieši tevis dēļ ir nācis šajā pasaulē, 
lai tu būtu laimīgs un priecīgs Dieva bērns.  

Mīļi sveicu visus mūsu draudzes locekļus un 
draugus gaišajos Kristus Dzimšanas svētkos!  Pr. A. S.  

Mūsu           draudze 
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Ceļojums uz Latviju 
Esam pateicīgi Dievam par Viņa doto iespēju 

mums būt ciemos Lielvārdē š.g. 19.-20. novembrī. Šis 
lidojums uz Latviju bija liels piedzīvojums arī mūsu 
mazajām atvasēm: Artūram, Dāvidam-Marianam un 
Katei-Katrīnei, kuri Latvijā bija pirmo reizi. Dzīvojam 
Īrijā jau 13 gadus. Mūsu dzimušajiem bērniem Īrijā 
gribējās parādīt, kādas ir mūsu mājas, kā svin Latvijas 
dzimšanas dienu, cik skaista ir mūsu mīļā Tēvzeme. 
Latvija mūs sagaidīja ar pirmo sniegu, kas mūsu 
bērniem bija līdz tam kā sapnis. Kā Dievs par visu 
parūpējās!  

Viens no Dieva plāniem šajā laikā bija apciemot 
Lielvārdes draudzi, satikt mūsu priesteri Andri 
Solimu, ar kuru mums ir cieša draudzība turpat jau 12 
gadus. 

Dievs ir klāt mums katru brīdi, seko katram 
mūsu solim, ir līdzās mūsu bērniem. Cik esam 
pateicīgi Viņam, ka deva iespēju mūsu bērniem 
piekalpot Lielvārdes draudzes dievkalpojumā. Arī 
Bībelē ir teikts: “Laidiet bērniņus pie manis un 
neliedziet tiem...” (Mt 19,14) 

Nav labākas iespējas tuvoties Dievam caur tādu 
kalpošanu. Viņš mūs nepamet nevienu mirkli. Arī kad 
pasauli bija pārņēmusi Covid pandēmija un tika 
liegtas daudzas iespējas, kuras agrāk bija kā norma, 
Dievs atrod un dod citas iespējas. Covida laikā 
varējām būt tiešsaistē ar interneta palīdzību Lielvārdes 
draudzes dievkalpojumos. Cik tas ir brīnišķīgi, ka tajā 
grūtajā laikā varējām smelties Dieva vārdu tādā veidā. 

Apciemojot Lielvārdes draudzi, sajutāmies kā 
savējie vienā stiprā, sirsnīgā un laipnā ģimenē. 
Ģimene, kura rūpējas par savu bērnu garīgo spēku, 
piepildījumu un to visu iedod līdzi kā ceļa maizi, 
braucot atpakaļ uz Īriju.  

Dziļā pazemībā pateicamies par šo Dieva ģimeni 
un viņas ganu pr. Andri Solimu ar ērģelnieci Eviju.  

Paliekam cerībā uz drīzu atkal redzēšanos.  
Sirsnīgā un dievišķā pateicībā: 

Šteinertu ģimenīte 
no Īrijas  

P.S. Šos 3 no 6 
Šteinertu ģimenes 
bērniem es kristīju 
Īrijā, kad tur 
kalpoju kā Latvijas 
katoļticīgo misijas 
kapelāns (2008-13). 

 
Saglābt un attīstīt bērnu ticību! 

Brīvdienu un darba dienu vakari mūsu ģimenē 
nav iedomājami bez sarunām ap un par Dievu. 
Būdami ticīgi cilvēki, mēs gribam, lai arī mūsu bērni 
no savas dzīves neizslēdz Dievu un Baznīcu. Tā nu 
bieži tēva un bērnu starpā norit diskusijas: “Svētdien 
brauksiet līdzi uz baznīcu?”  

Un sākas atrunas - man ir brīvdiena, es negribu, 

liec mani mierā, es braukšu nākamnedēļ, vajadzēja 
pateikt ātrāk, es vēl guļu... Nelīdz ne pierunāšana, ne 
draudi neizpildīt kādu no pusaudžu vēlmēm. Diskusiju 
cīņa turpinās - vai jums nepatīk priesteri, vai domājat, 
ka jūs apsmies? Vai domājat, ka uz baznīcu iet tikai 
vecas tantes un reliģiozi fanātiķi? Varbūt jūs domājat, 
ka Dieva nav?... 

Daudz un bieži vīrs runā ar bērniem par Dieva 
esamību, par to, ka Dieva iepazīšana un centieni 
izprast dievišķo ir tikpat svarīgi un pat daudz 
aizraujošāki par zinātnes progresu. Vai tiešām jums 
šķiet, ka Dieva nav? Vai tad jūs domājat, ka senči no 
koka nokāpa, mēs esam radušies no pērtiķiem, vai 
cilvēki radās no nekā, nejauši? Vai varbūt jums šķiet, 
ka pēc nāves nekā nav? Vai jūs būtu tik drosmīgi 
grēkot visu dzīvi, ar domu, ka Dieva taču nav? 

Vai tiešām jums nepatīk atspulgs spogulī? Cik 
tas ir jocīgi, tiešām? Jums labāk patiktu, ja visi cilvēki 
būtu vienādi? Tas taču ir tik interesanti, ka Dievs mūs 
katru radījis atšķirīgu. Katram ir savs izskats, savs 
liktenis. Mēs visi mēdzam kļūdīties, taču ir svarīgi 
meklēt taisnību, uzdot jautājumus. Priesteriem vairāk 
būtu jāstrādā tieši ar jauno paaudzi, kas nākotnē 
veidos draudzes. Mēs runājam ar saviem pusaudžiem, 
mūsu mājās un automašīnā skan Radio Marija Latvija. 
Jā, mēs krītam viņiem uz nerviem, bet mūsu 
motivācija ir mīlestība un cerība, ka Baznīca vienmēr 
būs mūsu bērnu dzīves sastāvdaļa. Kādēļ valdība 
pieļāvusi ticības mācības izslēgšanu no skolas 
programmām? Vecāki cīnās, bet ģimenēm 
nepieciešams arī valsts un Baznīcas atbalsts. Būsim 
vienoti Adventa laikā un darīsim visu, kas ir mūsu 
spēkos, lai bērnos attīstītu uz ticību vērstu domāšanu!  

Cieņā:      Jānis+Rita Ķepuri 
Liels paldies! 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 
Paldies Kungam par mūsu 

smagajiem krustiņiem, ko Viņš mums 
uzliek kā pārbaudījumus. Kā arī par to 
mīlestību un žēlastību, ar kādām Viņš 
nāk pie mums. Nevienam jau nav patīkamas tās 
ciešanas, sāpes un neziņa, kas mūs sagaida, lai to 
pārciestu. Tādos brīžos par Dievu pat aizmirstam. 
Tikai pēc notikuma gaitas, pārdomājot un izanalizējot, 
ir redzams, ka Kungs ir ar mums. 

Sirsnīgs paldies prāvestam Andrim un Jums, 
katoļu Baznīcas Lielvārdes draudze, par lūgšanām 
manas galvas smadzeņu operācijas laikā un par manu 
atveseļošanos. 

Ar cieņu:                    Alberts Zīlītis no Jūrmalas
  

Nāciet, kamēr varat! 
Ir aizvadīts bagātais rudens laiks, kad likās, ka 

darbiem nebūs gala. Ar pazemīgu lūgšanu pateicamies 
Dievam, kas mūs vadīja un deva spēkus nodzīvot šo 
gadu un ieiet klusajā gaidīšanas laikā, lai sagaidītu 
mūsu Glābēja un Pestītāja dzimšanu. Dienas paliek 
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īsākas un vakari tumšāki un garāki, kad varam 
vairāk laika veltīt lūgšanām un pārdomām, ka 

Debesu Tēvs mūs ir sargājis no kara, no slimībām un 
citām nelaimēm un briesmām. Mums ir liela Dieva 
žēlastība, ka mūsu draudzē dievkalpojumi notiek arī 
darba dienās. Bet, ak, vai mēs to novērtējam? Vakaros 
sv. Misē esam tikai daži cilvēki, uz vienas rokas 
pirkstiem saskaitāmi. Atceros prāvesta teiktos vārdus: 
“Nāciet, kamēr varat, jo pienāks laiks, kad gribēsiet, 
bet vairs nevarēsiet atnākt.” 

Pārskatot savus lūgšanu grāmatu plauktus, 
atradu tēva Pio teikto: “Kad mums pienāks laiks 
stāties Dieva troņa priekšā, katra ar cieņu uzklausītā 
sv. Mise  mūs pavadīs un glābs no šķīstītavas 
briesmām.” 

Vai mēs to sirdī katrs nevēlamies? Žēlsirdīgais 
Debesu Tēvs, palīdzi mums augt ticībā, nebūt 
remdeniem, bet karsti mīlēt Tevi, Dievs. 

Visiem novēlu svētīgu šo kluso gaidīšanas 
laiku un no sirds priecāties par Bērniņa Jēzus 
piedzimšanu, kurš nāk, lai glābtu mūs! 

Antoņina Ratnieks 
Adventa laiks 

Tumšākajā gadalaikā cilvēkus 
Latvijā uzmundrina kāds 

gaismas uzplaiksnījums – Lāčplēša diena, Latvijas 
Republikas proklamēšanas diena, taču visvairāk 
ikvienu - Adventa tuvums, kas vienmēr saistās ar 
gaismas tuvošanos un Ziemassvētku gaidīšanu. Šie 
svētki ir īpaši - “Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva 
savu viendzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, 
nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību.” (Jņ 3,16) Tāpēc 
arī šis laiks ir pārdomu un lūgšanu laiks.  

Šobrīd gribas iztēloties, ko Kungs domā, 
skatoties uz paša radīto pasauli?  

Noteikti redz mūsu skaisto dabu, kuru mēs 
ikdienā kopjam un vairojam, mūsu skaisto Latviju, tās 
cilvēkus, kuriem ir izstrādāta vērtību sistēma, kas 
palīdz dzīvot mierā, būt savstarpēji izpalīdzīgiem un 
iejūtīgiem. Viņš redz arī mūsu darbus, gaidot Viņa 
atnākšanu, priecājas par mūsu ticību un lūgšanām, 
mīlestības pilnu attieksmi pret līdzcilvēkiem un 
ģimenes locekļiem. Kungs priecājas, ja mēs izturamies 
ar pacietību, sapratni un iejūtību pret ikvienu cilvēku, 
kuru sastopam.  

Protams, Viņš arī redz izpostītās pilsētas pasaulē 
un sagrautās cilvēku dzīves, īpaši Ukrainā. Karš atstāj 
neizdzēšamas pēdas ne tikai viņu tautai, bet ikvienam. 
Advents tiek saistīts ar mieru, klusumu un pārdomām. 
Tāpēc šogad ikvienam jālūdz par mieru pasaulē un 
Ukrainā, par mieru mūsu zemē, draudzē, ģimenē. 
Jālūdz prasmi stiprāk mīlēt savus tuvākos, savu valsti. 

Nāc, Kungs Jēzu! Nāc un atjauno zemes vaigu, 
lai visur valdītu miers un Tava taisnība. Ved mūs 
ikvienu uz Gaismu! Lai katrā mājā svētīgi, klusi un 
skaistas mīlestības piepildīti Ziemassvētki!  

Priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus!     Vēveri 

Baltie cimdi 
Latvijas zemi pārklāj pirmais sniegs kā balta 

villaine, kas sasilda un iepriecina, kas kā spoža gaisma 
spīd pār lauku ārēm un pilsētas namiem. Bērni steidzas 
izbaudīt pirmos ziemas priekus, ņemot talkā gan 
ragavas, gan sniega pikas. Adventa vainagā tiek 
iededzināta pirmā svece kā ticības 
gaisma labajam. Sākas gaidīšanas laiks.  

Līdz ar iedegto Adventa sveci 
sākas jaunais Baznīcas kalendārais gads. 
Pienācis brīdis, kad būtu jātic visam 
labajam. Iedegtā Adventa svece kā cerība iespīd mūsu 
dvēselēs, aicinot piedot un meklēt Dieva mīlestību. 
Vienam padomā ir iepriecināt savus tuvākos, otram - 
satraukums par gaidāmo dāvanu maisu, trešajam - kā 
iegūt mieru un aizmukt no satraucošā iepirkšanās 
drudža. Laiks, kad visiem ir iespēja novilkt baltos 
cimdus, lai ķertos pie labiem darbiem.  

 Drīz vien tiks pušķota Ziemassvētku eglīte. 
Māja smaržos pēc piparkūkām. Ierasti Baznīcas gads 
sākas ar labiem vēlējumiem, kad viens otram teiksim 
priecīgus svētkus un laimīgu jauno gadu. Kādas 
pārmaiņas jaunais gads mums nesīs šoreiz? Mieru vai 
karu, pārticību vai badu, mīlestību vai naidu?  

Nemainīgas vērtības saglabājušās un nonākušas 
līdz mums caur Svētajiem Rakstiem. Dieva Vārds 
mums atkal un atkal atgādina par ticības gaismu, kas 
jāsaglabā sevī, kas jāmāca saviem bērniem.  

 Stipra ģimene ir kā liela vērtība, kas jāglabā 
visa mūža garumā. Tā sākas no bērnības un turpinās 
līdz sirmam vecumam. Tā ir vecāku mīlestība par 
jaundzimušo bērniņu un tās ir bērnu rūpes par 
sirmajiem vecākiem. Mīlestība, rūpes par saviem 
mīļajiem tiek nodoti kā labs mantojums vai gudra ziņa 
nākamajai paaudzei.  

Kristīgai, stiprai ģimenei ir pa spēkam pārvarēt 
pārmaiņas, būt kopā priekos un bēdās, veiksmē un 
neveiksmē, saticībā un grēku nožēlošanā. Lai mums 
visiem izdodas līdz ar katru Adventa sveces gaismu 
atrast un ieraudzīt Ziemassvētku nakts noslēpumu! 

Sarmīte Anna Zoltnere 

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

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

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

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

dievkalpojumu 
kārtība  

Lielvārdes 
Romas katoļu 

draudzē. 
              

Svētdienās: 
10:00 –Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, adorācija;  

10:20 – Rožukroņa lūgšanas; 
11:00 – Sv. Mise. 

Darbdienās:  
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un 

sestdienās (vigīlijas): sv. Mise pl.18:00. 
30.11. - Sv. apustuļa Andreja svētkos: sv.Mise -18:00. 

01.12. — Mēneša pirmā ceturtdiena:  
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā 

nodomā par draudzes dzīvajiem 
locekļiem un Svētā Stunda.  

02.12. — Mēneša pirmā piektdiena: 
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. 

Mises pl. 18:00. 

8. decembrī — Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas 
obligāti svinamie svētki: 18:00 — svētku sv. Mise 

un Veltīšanās akts Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij. 

Kristus Dzimšanas svētku dievkalpojumu kārtība 
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 2022. gadā 

 

   24. decembrī - Kristus Dzimšanas svētku vigīlijā: 
                    18:00 – Vigīlijas svētā Mise ar bērnu                 

       procesiju uz Betlēmes stallīti.  

               25. decembrī - Kristus Dzimšanas svētkos: 
                  0:00 – Pusnakts jeb Ganiņu sv. Mise. 

       3:00 – Kopīgi meditēta un dziedāta 
Rožukroņa I daļa pie uzstādītā Vissvētākā 

Sakramenta (“Ganiņu rožukronis” – sagatavot 
lūgšanu “groziņus”!) 

10:00 - Kristus Dzimšanas svētku Laudes  
          (Rīta slavas dziesmas).  

        11:00 – Dienas svētā Mise.  
26. decembrī – Otrajos Kristus Dzimšanas svētkos – 

18:00 – Lielvārdē: sv. Mise.  
30. decembrī – Svētās Ģimenes svētkos: 

18:00 – Lielvārdē: svinīgā sv. Mise,  
31. decembrī – Vecgada dienā: 

12:00 – Pateicības sv. Mise un Himna “Tevi, Dievs, 
mēs slavējam” (Te Deum laudamus).  

Pusnaktī (0:00) - Jaunā gada iezvanīšana un 
Rožukronis pie “betlēmītes” (privāti!). 

1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva 
Mātes svētkos: 12:00 – Lielvārdē: svinīgā sv. Mise, 

kuras laikā laulātie pāri atjaunos Laulības 
solījumus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mūsu draudze” redakcija: 
pr. Andris Solims (mob.t.:29855768)  

e-pasts: asolims@inbox.lv); www.lielvardnieki.lv 
facebook.com/lielvardesbaznica 

Pazemīgi lūdzam ziedot dievnama apkurei!!! 
 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  

Sirsnīgi sveicam katoļu Radio Marija Latvija 7. Dzimšanas 
dienā  (8.12.)!  Klausie es  to  FM  frekvencēs  97,3  vai 
internetā: www.rml.lv un atbals et finansiāli! 

       Apsveicam! Dzimšanas dienā: 
Andrīti Klimkānu (30.11.);  Martu-Annu 
Čubatjuku (02.12. — 3 gadiņi); Uldi 
Skangalu (04.12.); Sarmīti Zoltneri 

(09.12.); Elmāru-Pāvilu Ziemeli (21.12.); Elizabeti 
Vingri (23.12.); Viktoriju Boļšaku (24.12.) u.c.          
Vārda dienā: prāvestu Andri Solimu, dekānu Andreju 
Kazakeviču un visus vārda brāļus priesterus, 
bīskapu Andri Kravali, mazos Andrīti Vingri, 
Andrīti Klimkānu, Andreju Grzimolovski no 
Dublinas, Andreju Griķi no Jūrmalas un citus 
(30.11.); ērģelnieci Eviju Persidsku (3.12.) u.c.  

Pateicības 
Izsaku sirsnīgu pateicību visiem mūsu un 

citu draudžu locekļiem, draugiem un 
labdariem par izteikto atbalstu caur 
lūgšanām un ziedojumiem mūsu dievnama 
atjaunošanas darbiem. Paldies visiem, kuri 
neizklīda pa svešām draudzēm, bet palika 
savas draudzes patrioti, to uzturot garīgi un 
materiāli arī pandēmijas laikā! Lai Dievs Jūs 
dāsni atalgo par drosmi un patriotismu!!! 
Turpināsim ziedot un izlūgt Kungam jaunus 
sponsorus, lai mēs varētu nopirkt apkures 
granulu iztrūkstošo daudzumu un uzlikt 
jaunu parketu altārtelpā!        

Lai Dievs bagātīgi svētī ikvienu mūsu sponsoru! 
Sirsnīga pateicība mūsu ministrantiem, 

ērģelniecei Evijai, koristiem, Ņinai un visiem 
dievnama uzkopējiem un uzturētājiem par 
nesavtīgu kalpošanu Kungam mūsu draudzē 2022. 
gadā! Lai jums laba veselība un prieks turpināt 
kalpot Dievam arī jaunajā Baznīcas 2023. gadā, ar 
ko sveicu visus mūsu draudzes locekļus!  

Mīļš paldies par jūsu lūgšanām arī par mani! 
prāvests Andris Solims 

18.12.,  Adenta  IV  svētdienā,  pl. 
11:00  ks  pasvē tas  Jūsu 
atnestās Bērna Jēzus figūriņas un 
“betlēmītes”. 


