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Redakcijas sleja              Kristus mums ir piedzimis,  
            nāciet, pielūgsim! 

Mani vismīļie draugi un uzticīgie mūsu avīzītes  
lasītāji, Jaundzimušā Dieva Bērna miers lai piepilda 
jūsu sirdis!  

Sveikdams jūs pirms gada Jaunajā 2022. gadā, es 
visiem vēlēju, lai Miera Bērns jums dāvātu savu mieru, 
prieku, mīlestību un stipru veselību. Tik tiešām, šie 
vēlējumi kļuva ļoti aktuāli visiem mums, kurus 2022. 
gads piemeklēja ar smagām slimībām, ciešanām un 
pārbaudījumiem. Taču vislielākās slāpes pēc miera jau 
10 mēnešus izjūt mocekļu tauta Ukrainā, kuras 
genocīdu veic slepkavas Krievija un Baltkrievija. Ja 
sirdī nav miera, tad tā nevar būt priecīga un nevar 
sajust svētku prieku, kad katru mirkli bērni un 
sirmgalvji dzīvo nāves bailēs un gaidās. Šogad 
Ukrainas ticīgie nevarēs dziedāt “Klusa nakts”, jo tās 
svinīgo klusumu pārtrauks neskaitāmo raķešu 
sprādzieni no rašistu puses. Tā ir Krievijas un 
Baltkrievijas tautu “dāvana” brāļu tautai, kuru tās 
apzinīgi un vardarbīgi iznīcina. Un ikviens cilvēks vai 
Latvijā, vai citviet pasaulē, kurš atbalsta šo slaktiņu, ir 
līdzatbildīgs par šo genocīdu, ieskaitot Krievijas 
pareizticīgo baznīcu, kas svētī šo karu, kurā kristieši 
nogalina kristiešus un pašu Kristu... 

Diemžēl arī mans svētku prieks šogad pirms Kristus 
Dzimšanas svētkiem tika nomākts caur pneimoniju, 
kuru izslimoju decembrī. Pateicos par jūsu lūgšanām 
par manu atveseļošanos. Mana prieka sajūsma 
piepildīja sirdi, kad 17.12. ieraudzīju jaunuzlikto 
burvīgo parketu altārdaļā — tā ir mana dāvana 
(iespējams arī pēdējā!) draudzei Kristus Dzimšanas 
svētkos. Taču šo prieku ātri nomāca dažu nepateicīgo 
draudzes locekļu vaimanas un skarbi pārmetumi, ka es 
te neko nedaru, tikai sēžu mājās un izkalpinu draudzes 
locekļus ar savām prasībām, iedomām, bet pats pat 
nespēju nodrošināt draudzei vajadzīgo oblāšu skaitu... 
Gribētu tad jautāt, cik tad būtu vajadzīgs katrai 
ģimenei oblāšu, vai 20-30? Ja mūsu draudzē svētdienās 
dievkalpojumos piedalās līdz 50 cilvēkiem, tad, 
rezervējot katram pa 5 oblātēm, 250 oblātes sanāk par 
maz? Protams, ja daudzi tās ņem kā kaut kādu svētku 
galda aksesuāru vai dekorējumu bez mazākas 
izpratnes, ko nozīmē šī oblāte un kāda ir kristīga 
tradīcija tās lietošanā, tad jājautā, vai tādiem 
cilvēkiem, kuri nekad nenāk uz baznīcu pat Kristus 
Dzimšanas svētkos, tas nekļūst par profanāciju, vēlāk 
izmetot bērnu nedagrauztās svētītās ziemsvētku 
maizītes atkritumu maisā? Oblātes neaizvieto 

Vissvētāko Sakramentu. Tomēr ir jāmāca jaunākai 
paaudzei ar ticību un cieņu izturēties oblāšu laušanas 
ritā, kas ir aprakstīts uz oblātes aploksnes. 

Šie ir mani jau desmitie Kristus Dzimšanas svētki, 
kurus ceru nosvinēt ar Lielvārdes draudzi kā tās gans. 
Es labi apzinos, ka priekš daudziem es esmu ļoti slikts 
gans, kurš “dara visu, lai cilvēki nenāktu uz šo 
baznīcu...” Bet gribu pateikt, ka no manas puses es 
cenšos darīt visu un pat vairāk, lai mūsu draudzes 
locekļi aktīvi nāktu un darbotos savā draudzē kā 
savējie, kā saimnieki, nevis kā ciemiņi, kuri atnāk uz 
visa gatava divreiz gadā lielākajos svētkos, iztaisa 
“revīziju” un aiziet ar savu spriedumu kā tiesneši, 
pasludinot to vēlāk citiem saviem draugiem, vai bija 
vērts ienākt uz tām 10 minūtēm... Mēs kopā mācāmies 
šeit lūgties un strādāt pie mūsu mīļā dievnama 
uzturēšanas un atjaunošanas. Es ļoti priecājos par 
katru, kurš ar sirdi šeit nāk Kristus dēļ un kalpo 
Viņam, nevis priesterim. Tikai kopā mēs esam 
atjaunojuši sagrauto dievnamu un to ietērpuši ar 
jauniem elementiem no visām pusēm gan ārpusē, gan 
iekšpusē. Lūdzu, novērtējiet to, ko jūsu gans cenšas 
darīt priekš jums un Dieva godam! Tā ir mana pozīcija. 

Novēlu visai draudzei Jaunajā 2023. gadā mieru, 
veselību, saliedētību un pazemību pildīt Dieva gribu, ar 
prieku kalpojot Kungam katrs savā vietā un lauciņā. 

Jūsu necienīgais gans pr. Andris Solims 
 

Ak, nāc, ak, nāc, Emanuel! 
Šai klusajā gaidīšanas laikā gribu 

dalīties ar jums par patīkamu pārsteigumu, ko 
piedzīvoju mūsu baznīcā. Kā parasti, no rīta aizvedot 
mazmazbērnus uz skolu un bērnudārzu, piebraucu arī 
pie mūsu baznīcas. Pēc brīža atveras durvis un ienāk 
smaidošs jauns cilvēks un ar cieņu nometas ceļos un 
pārmet krustu. Tas mani pārsteidza, jo pa šo remonta 
laiku bija piedzīvotas dažādas negācijas. Šis 
pieklājīgais un ticīgais jaunais cilvēks bija parketa 
meistars Ritvars. Ar lielu cieņu pret šo svēto vietu viņš 
veica savu darbu. Klusi un centīgi to darīja Dieva 
godam. Un rezultāts ir visiem redzams - gribas 
pakavēties pie tā un priecāties. Šķiet, ka no tā plūst 
siltums. No visas sirds mēs 
Tev, Ritvar, vēlam Dieva 
palīdzību un aizsardzību. 
Es aicinu visus, kas lasīs šīs 
rindiņas, savās lūgšanās 
iekļausim arī Ritvaru. 
Lūgsim par mūsu ģimenēm, 
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lai jaunākā paaudze atgrieztos pie ticības! 
Pateiksimies Dievam par šo nodzīvoto gadu, par 

Dieva lielo Apredzību, par visiem draudzes brāļiem 
un māsām, kuri sniedza mums atbalstu un palīdzību. 
No sirds vislielākā pateicība prāvestam Andrim par to 
lielo ieguldījumu mūsu draudzes dzīvē, netaupot ne 
laiku, ne veselību. Paldies arī ērģelniecei Evijai un 
mazajam ansamblim, ministrantiem, baznīcas 
kopējiem un visiem, kas nav vienaldzīgi pret savu 
draudzi. 

Lai Dieva svētība mūs pavada šajā jaunajā gadā 
ar pāvesta Franciska vārdiem: “Kungs, Tu visu zini, 
Tu zini, ka mēs mīlam Tevi!”          Antoņina Ratnieks 

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 
Laulība ir Dieva priekšā slēgta derība starp 

vīrieti un sievieti. Tajā tiek iesaistītas trīs personas: 
vīrietis, sieviete un Dievs. Tomēr nereti laulātie dzīves 
laikā izslēdz Dievu un Baznīcu no savas dzīves, tikai 
retu reizi, Lieldienās un Ziemassvētkos, iegriežoties 
dievnamā. Katrs ir savas laimes kalējs, domā cilvēks. 
21. gadsimtā mums ir pieejamas jaunākās 
tehnoloģijas, šķiet, neierobežotas zināšanas, 
informācija. Protams, skaisti ir laulāties baznīcā, 
skaisti izrotātā, skanot brīnišķīgai Baznīcas mūzikai, 
bet, pārkāpjot baznīcas slieksni, sākas “normāla 
dzīve”. 

Saņēmām jautājumu no draugiem - laulāta pāra: 
“Kā jūs to saprotat, kad sakāt - laulāto ģimenē Dievs ir 
pirmajā vietā? Mums ir grūti atmest savu egoismu, 
nelikt sevi pirmajā vietā. Mācāmies cienīt viens otru, 
vienoties par strīdīgiem jautājumiem, meklējam 
kompromisus. Ir ļoti grūti sava laulātā intereses 
izvirzīt priekšplānā, bet jūs sakāt - Dievs ir pirmajā 
vietā?” 

Mēs neesam laulībā nodzīvojuši visu mūžu, un 
grūti pateikt vai dot padomu jaunam pārim, jo paši 
nereti nonākam situācijās, kad nepieciešams atbalsts 
vai padoms no malas. Taču pastāstījām par savu 
pieredzi līdz šim. Katrā ģimenē gadās pa strīdam. 
Ieilgušu konfliktu laikā laulātie meklē psihologu, 
antidepresantu palīdzību. Diemžēl daudzi savas 
bēdas slīcina alkoholā. Mums ir cita atkarība - 
Baznīca. Labi saprotam, ka attiecībās esam atbildīgi 
ne tikai viens otra, bet arī Dieva priekšā. Mums ir 
draudze – līdzīgi kā ģimenes locekļi pieskata viens 
otru, draudze mūsu ģimeni ir pieņēmusi un 
iemīlējusi. Līdz ar to esam atbildīgi arī draudzes 
priekšā. Mums ir brīnišķīgi priesteri, kuri vienmēr 
gatavi mūs uzklausīt un iesaistīties jebkādu konfliktu 
risināšanā. Mūsu priesteri ar Svēto Rakstu palīdzību 
un dzīves pieredzi tik bieži mums ir palīdzējuši rast 
risinājumu, atbalstījuši mūs. Esam atbildīgi arī mūsu 
ganu priekšā. Baznīca mīl mūs, un mēs no sirds 
mīlam Baznīcu, un šī mīlestība ir mūsu laulības 
pamatā. Mums arvien ir daudz nepilnību, tomēr mēs 
ik dienu cenšamies, lai Dievs tik tiešām ir mūsu 
ģimenes galvenā Persona. Nav lielākas mīlestības par 

Dieva mīlestību, nav lielākas laimes būt vienotiem 
šajā mīlestībā. Dievs ir mīlestība.  

Laimīgu Jauno gadu, mīļie!         Ķepuru ģimene 
 

Mans sargeņģelis 
Aiz loga ziema – auksta, sniegiem bagāta 
balta pasaka. Ābelītes vēl nav paguvušas 
nobriedināt pēdējos ābolus, kad sniegs un 
sals jau klāt un pamazām kļūst arvien 

niknāks, kniebj degunā, saldē ciet ūdeņus. Nu ir laiks 
malkas stiepšanai un kurināšanai, lai mājās būtu silti 
un omulīgi. Tad vakara mijkrēslī pa siltas istabas logu 
var noskatīties, kā piemājas stirniņas zem ābelēm 
kārpa sniegu un našķējas ar āboliem. Saulrieta 
oranžais un gaiši tirkīzzilais tonis iekrāso sniegu 
baložpelēkā krāsā un acis nevar vien atdzerties šī 
skaistuma pēc novembra pelēkuma. Mājās ir silti un 
skan mūzika; grupa Pentatoniks dzied Kleja Aikena 
dziesmu “Mary did You know”. Tā ir skaista mūzika, 
kuras dzejā ir stāstīts par to, kas ir dzimis Jaunavai, 
kādas lietas kādreiz paveiks šis kuslais mazulītis. 
“Marija, vai zini, kad tu skūpsti savu mazo bērniņu, tu 
skūpsti Dieva seju?…” dzied mākslinieki video, kas 
ierakstīts Ēģiptē, alā, kur bija patvērušies Marija un 
Jāzeps ar Bērnu Jēzu.  

Alā, aukstā ziemas naktī! Arī tad, ja Ēģipte ir 
silta zeme Āfrikas kontinentā, tuksneša kalnos naktī 
temperatūra ir krietnos mīnusos, bet no klinšu sienām 
pil aukstas ūdens lāses…  

Iedomājos, kā Marija, noliekusies pār Bērnu, 
mēģina to pasargāt no aukstā vēja un lāsēm, kas pil no 
alas sienām uz muguras un galvas, viņas acis 
nogurumā pēc garā grūtībām pilnā ceļa krīt ciet. 
Tomēr, Bērniņš ir glābts, un briesmas palikušas aiz 
muguras, Marija cieši tic, ka Dievs parūpēsies arī par 
to, lai pareizajā laikā varētu atgriezties atpakaļ tēvu 
zemē. 

Aiz loga satumst, aukstums pieņemas spēkā. 
Iedomājos, cik briesmīgi jūtas cilvēki, kam šinī laikā 
jāpatveras aukstos, neapkurinātos pagrabos, jāslēpjas 
no ienaidnieka bumbām metro stacijās, tumsā, bez 
ūdens un pārtikas, bez iespējas sasildīties un daudzi 
arī bez cerības un ticības. 

Ne jau tāpēc, ka nav cienīgi, ne jau tāpēc, ka 
visiem nepienākas, bet varbūt tāpēc, ka reizēm esam 
par kurlu, par aklu, par vāju savā ticībā, lai ar pilnu 
pārliecību pateiktu: “Dievs, vadi mani, es Tev 
paklausīgi sekošu, jo ticu, ka Tu esi Tu!”  

Tomēr Dievs vienmēr ir blakus un katrs no mums 
varētu atcerēties vienu vai vairākus gadījumus savā 
dzīvē, kad paši esam sajutuši Dieva Glābēja roku. 
Mēdzam lepni teikt: “Es nevienam neesmu neko 
parādā!” Tomēr – esam parādā savam sargeņģelim, 
kas novērš visu, kas ir pret Dieva gribu un taisnību. 

 Arī es esmu parādā savam sargeņģelim par 
dzīvības glābšanu, ja ne Dievišķā Apredzība, es jau 65 
gadus gulētu Vārkavas kapos.  
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Toreiz man bija seši gadiņi, kad bez vecāku 
atļaujas un zināšanas kopā ar kaimiņu meitenēm 
Lidiju un Annu bijām aizgājušas uz tuvīno mežiņu 
Kapsilu -  pusotru kilometru pa grants ceļu basām 
kājām. Vecāki bija skolā un gatavojās mācību gada 
sākumam. Bija augusts, es priecājos un biju lepna, ka 
beidzot sākšu mācīties pirmajā klasē. Lasīt mācēju 
tekoši, rakstīt, saskaitīt un atņemt arī, tāpēc baiļu 
nebija, galvā skanēja: “Es jau esmu liela, šogad iešu 
skolā!” Mežiņā bija jauki. Tur bija citi bērni un 
pieaugušie, gan vīrieši, gan sievietes, gan citi bērni. 
Vīri zāģēja kokus, bija uzslējuši zaru būdu, kur 
plānoja palikt pa nakti. Mēs – vesels bars bērnu 
šļūcām pa smiltīm karjerā un, salīduši zaru būdā, 
spriedām, vai starp zariem dienas laikā var redzēt 
zvaigznes. 

 Pēkšņi kaut kas notika, visi sāka izklīst un mūs 
visas trīs Annas un Lidijas tētis rikšiem izveda no 
meža un lika ātri iet mājās. Atskatījāmies atpakaļ un 
redzējām, ka gar mežmalu lodā vīrieši formas tērpos. 
Tas bija 1957. gads. Atceros, ka pēc tam ilgi domāju, 
ko nozīmē vārds “oblava”.  

Bijām raitā solī un mazliet nemierīgiem 
prātiem tikušas garām krustcelēm un 
apstājušās pie ceļmalas krusta ar 
Dievmātes attēlu, un prātojām, ko tagad 
darīt; būtu jāpārmet krustiņš, kā mācīja 
vecmāmiņas, bet vai drīkst?  
Kamēr mēs tā spriedelējām, mūs 
panāca divi vīrieši, kuri apstājās pie 
mums. Tos ieraudzījušas, Lidija un 

Anna nobālēja un lentes viņu matos trīcēja.  
Vīrieši sāka mūs ņirdzīgi iztaujāt, ko tad mēs 

pie krusta te darām, vai mēs ejam skolā?  
Izdzirdējuši atbildi, ka skolā tikai šogad sāksim 

iet, abi nosmējās, ka mūs nekad neuzņems oktobrēnos, 
jo mēs metām krustus. Abi nelieši apjautājās, kas ir 
mūsu vecāki. Lidiju un Annu aizdzina mājās, bet, kad 
es taisījos viņām līdzi, viens no viņiem satvēra manu 
roku. “Tu esi Vilmaņa meita?” Izdzirdējuši manu 
apstiprinošo atbildi, abi, riebīgi smīnēdami, saskatījās. 
“Tad tu šogad iesi skolā? Tu gribi būt oktobrēns un 
nēsāt Ļeņina zvaigznīti? Tad tev ir jācīnās ar 
bandītiem!” Kaut ko noburkšķēju, bet viens no 
neliešiem sagrāba mani aiz abām kājām pie potītēm, 
un es lidoju pa gaisu. Vairākas reizes, ņirgdams, 
apgriezis mani gaisā, viņš bija gatavs sašķaidīt manu 
galvu pret krustu. 

Es redzēju tuvojamies Visusvētās Jaunavas 
Marijas seju, ko ieskāva balta mirdzoša dārgakmeņu 
rota – Viņa paskatījās uz mani un stiepa pretī rokas, 
bet es biju gatava iet pie viņas, jo sajutu tādu īpašu 
mieru. Pēdējā brīdī man gar acīm noplīvoja kaut kas 
melns, un es attapos Vārkavas Romas katoļu baznīcas 
priestera rokās, kurš pēdējā brīdī bija izrāvis mani no 
slepkavas rokas un tagad turēja tiem abiem priekšā 
krucifiksu. Notika brīnums, abi nelieši atkāpās, 

pagriezās, viens no viņiem aizgāja meža virzienā, otrs 
aizbrauca ar riteni krustcelēs uz Preiļu pusi. Priesteris 
mani nesa rokās līdz baznīcai, bet pa ceļam mēs 
runājām. Viņš bija tik draudzīgs! Pastāstīja, ka Anna 
un Lidija viņu satikušas un pastāstījušas, kas notiek, 
ka viņš tūlīt skrējis uz krustcelēm, bet par krustīšanos 
viņš man pateica vārdus, ko es atceros pat tagad: “Tev 
jau nevajag krustu mest, mums tādi laiki, pietiks, ja 
paskatīsies uz Dievmāti un pārkrustīsies savā sirdī.” 
Priestera vārds bija Boļeslavs Lavrinovičs.  

Pie baznīcas mums pretī brauca mans tētis – 
galīgi aizelsies un uztraucies. “Lai slavāts Jezus 
Kristus!’’ es dzirdēju un no abu turpmākās sarunas 
sapratu, ka čekas aģentu uzdevums bija izprovocēt 
Vārkavā jaunas apcietināšanas un represijas uz manas 
dzīvības rēķina. Vienu no abiem aģentiem es sastapu 
skolā kā skolotāju, kad tēvam teicu, ka tas ir viens no 
neliešiem, viņš man neticēja. Tomēr man izrādījās 
taisnība. 

Mūsu dievnamā Lielvārdē ir sv. Antona figūra 
ar Bērnu Jēzu un lilijas ziedu, kad to uzlūkoju, 
vienmēr atceros savu “sargeņģeli”, kurš nu jau labu 
laiku mājo Dieva valstībā. Lai viņam mūžīgā gaisma! 

Rita Bobkova 

“Un pāri visam tam lai ir 
mīlestība, kas ir pilnības 
saite” (Kol 3,14) 

Domājot par Kristus Dzimšanas un Svētās 
Ģimenes svētkiem, vēlreiz pārlasot Pāvila vēstuli 
kolosiešiem, pārliecinājos – visu, ko darām ikdienā, 
jādara no sirds. Jādzīvo pēc Bībeles, ne cilvēku 
likumiem. 

“Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, 
tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, 
lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un jūs cits 
citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; 
tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī 
jūs.” (Kol 3,12) 

Ģimenei jābūt miera ostai, kur ikviens var 
justies brīvi kā Dieva priekšā. Šeit ir jāstrādā un 
jāatpūšas, jāmīl un jājūtas mīlētam, jāpriecājas un 
jārisina konflikti… Ģimene būs patiesi pilnvērtīga, ja 
tā tika veidota uz savstarpējās cieņas vērtībām - sievas 
būs paklausīgas vīriem, bet vīri mīlēs savas sievas, 
bērni ieklausīsies vecāku viedoklī, savukārt vecāki 
izturēsies ar cieņu pret saviem bērniem, atbalstīs viņu 
intereses un vēlmi izglītoties. Katrai ģimenei jāveido 
savas tradīcijas, balstītas uz baušļu pamata, izmantojot 
kopīgās intereses un hobijus, tad bērni un mazbērni 
varēs saturīgi pavadīt brīvo laiku kopā ar vecākiem un 
saviem draugiem.  

Mīļā Lielvārdes draudze, vērsīsim savas domas 
uz augšu, nevis uz zemes lietām, lai valdītu miers, 
sadarbība, savstarpējā līdzjūtība! Lai Svētās Ģimenes 
piemērs ienāk katrā ģimenē un iedvesmo mūs katru 
dienu! Svētīgus un Dieva žēlastībām bagātus svētkus! 

Vēveru ģimene 
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Janvāra 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. 18:00. 
05.01. — Mēneša pirmā ceturtdiena: 

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

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

vīraks, ūdens un dārglietas. Pēc sv. Mises — Jēzus 
Sirds dievkalpojums Mēneša pirmajā piektdienā. 

8. janvārī – Kristus Kristīšanas svētki:  
Noslēdzas Kristus Piedzimšanas laiks. 

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. 

21.01. – Ekumeniskais dievkalpojums pl. 15:00 
Lielvārdes Romas katoļu baznīcā.  

Esiet visi mīļi gaidīti!!!  
25.01. — sv. Pāvila atgriešanās svētki:  

pl. 18:00 — sv. Mise. 

 
 

 
 

 Apsveicam!!! 
Visus mūsu draudzes 
laulātos draugus ar 
L a u l ī b a s  s o l ī j u m u 

atjaunošanu Dievmātes svētkos 1.01.2023.!!!  
        Lai spēks, veselība un labā griba 
turpināt atbalstīt viens otru ikdienas 
dzīves nastas nešanā! 
        Lai Sv. Ģimenes piemērs jūs stiprina 
un iedvesmo turpināt pašaizliedzīgi kalpot 
draudzē! Paldies, ka jūs esat!                      

Prāvests Andris Solims 

Lūdzam ziedot dievnama apkurei!!! 
 Ziedojumu  var nodot personīgi dievnamā prāvestam 

A. Solimam vai ieskai t kontā:  
Lielvārdes Romas katoļu draudze,  

Reģ. Nr. 90001080360 

SEB Banka, Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451  

Mūsu draudze/ 2023. gada Janvāris — 1 (116) 

Apsveicam 
Dzimšanas dienā: 

Leonoru Graubi 
(11.01.),  mazo Andrīti 

Vingri ar ceturto 
gadiņu (19.01.), 

Antoņinu Strucinsku 
(20.01.), Ināru Dzeni 

75 gadu jubilejā 
(26.01.), Aiju Upenieci 

          (27.01.) u.c. 

Sirsnīga pateicība: 
Visiem draudzes aktīvistiem, kuri visa gada 

garumā laikos uzticīgi pildīja savus 
kristieša pienākumus, atbalstot un uzturot 
draudzi ar savām lūgšanām, ziedojumiem, 

rakstiņiem avīzei un līdzdalību 
dievkalpojumos. 

Sevišķa pateicība “belkai” Ņinai Ratnieks, 
Čubatjuku, Vingru un Vēveru ģimenēm, 
ērģelniecei Evijai Persidskai, koristiem, 
ministrantiem, dievnama uzkopējiem. 

Vissirsnīgākā pateicība Ritvaram Meijeram 
par profesionāli uzlikto altārdaļas grīdas 

jauno parketu, kas ir skaista dāvana 
draudzei Kristus Dzimšanas svētkos.  

Lai Bērns Jēzus jūs visus dāsni atalgo par 
labiem darbiem un patriotismu uz savu 

draudzi un atjaunoto dievnamu! 


