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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 
Redakcijas sleja     No ļaunas un negaidītas nāves 

           izglāb mūs, Kungs un Dievs! 
Vismīļie draugi! Ar šiem Suplikāciju (uzsaukumu) 

“Svētais Dievs” vārdiem es jūs uzrunāju mūsu avīzītē 
tieši pirms gada, kad visa pasaule bija ļoti uztraukta 
par draudošajām kara briesmām Ukrainā no Krievijas 
agresoriem. Diemžēl šie draudi tika realizēti, kaut 
dažas dienas pirms traģiskā 24.02.2022. rīta Putins 
apliecināja, ka Krievija netaisās uzbrukt brālīgai 
Ukrainas tautai... Nu ir pagājis jau vesels gads, kopš ir 
sācies ukraiņu tautas krusta ceļš un īstais genocīds. 
Bet neviens pašreiz nevar pat prognozēt, kad šis 
slaktiņš beigsies un kādās sliedēs tuvākajā nākotnē 
ievirzīsies šis bezdievīgais karš, kas riskē pāraugt 3. 
Pasaules karā un varētu būt pasaules bojāejas sākums.  

Mēs visi esam ļoti noguruši no ikdienas 
trauksmainajām ziņām par karadarbību Ukrainā, jo 
paralēli notiek hibrīdais karš masmediju laukā, kur 
notiek nežēlīga melu propaganda no Krievijas puses. 
Patiesībā neviena puse nevar precīzi uzskaitīt kara 
upuru reālo skaitu, kas sniedzas pāri 100 000 katrā 
pusē. Daudzi sāk jau kurnēt pret ukraiņu bēgļiem par 
viņiem dotajām privilēģijām, par vairāku personu 
necienīgu uzvedību un rietumu valstu viesmīlības 
ļaunprātīgu izmantošanu, par Krievijai un Baltkrievijai 
uzlikto sankciju negatīvajām sekām uz Eiropas 
ekonomiku un daudzām citām neērtībām un izmaiņām 
mūsu ierastās dzīves ritmos. Jā, mani mīļie, katram 
kokam ir divi gali, tāpat kā katrā tautā atradīsies arī 
godīgie un negodīgie cilvēki, kuri kara biznesā cenšas 
gūt savu labumu un peļņu. Taču kopumā objektīva 
situācija pašiem Ukrainas ļaudīm ir tik tiešām 
neaprakstāmi dramatiska un smaga, kad katru stundu 
krievu raķetes un bumbas nes nāvi vairākiem 
nevainīgiem civiliedzīvotājiem. Arī paši ukraiņi ir jau 
pieraduši pie kara šausmām, kas priekš viņiem ir 
kļuvusi par ikdienas realitāti. Naids pret krieviem ir 
izplatījies pa visu pasauli, kas veicina sabiedrības 
šķelšanos tautību starpā, kur par upuriem automātiski 
kļūst arī godīgi šo karu nosodošie krievu cilvēki, kurus 
apcietina un spīdzina Krievijas cietumos, ieskaitot pat 
dažus pareizticīgo popus. Ukrainā arī sākās Maskavas 
patriarhātam piekrītošās pareizticīgās baznīcas 
vajāšanas un ticīgo sašķelšana. Visi labas gribas 
cilvēki lūdzas par mieru Ukrainā, lai ātrāk beigtos šis 
vēsturiski asiņainākais karš, kura sekas vēl ilgi skars 
mūs visus, kamēr netiks restaurēts 5. Dieva bauslis 
“Tev nebūs nokaut!”  

Arī šogad mēs vienojāmies sirsnīgā lūgšanā par 

mieru kristiešu starpā Lūgšanu nedēļā, kuras 
kulminācija bija Ekumeniskais dievkalpojums mūsu 
skaisti atjaunotajā dievnamā 21.01.2023., kurā 
piedalījās 22 ticīgie no dažādām konfesijām. Šoreiz 
gan pārsniedzošais vairākums bija katoļticīgie. Es 
gribētu jūs aicināt vēlreiz pārlasīt pārdomas pirms 
gada publicētajā Redakcijas slejā avīzītes 105. nr. Mēs 
turpināsim dedzīgi lūgt Dieva Apredzību un 
Žēlsirdību, lai ātrāk tiktu sakauti Krievijas agresoru 
dēmoniskie spēki, kas vardarbīgi sūta nāvē arī savas 
valsts pilsoņus kā “lielgabalu gaļu” Ukrainas zemē.  

Lai arī cik smags būtu politiskais stāvoklis pasaulē, 
mēs turpinām dzīvot savu ticības dzīvi paļāvībā uz 
Kunga palīdzību ikdienā. Kā vienmēr februāra 
mēnesis katoliskajā Baznīcā mūs aicina piedalīties 
vairākos mazākos svētkos: Sveču dienā (2.02.) 
svētīsim sveces un dosimies Gaismas procesijā, sv. 
Blazija dienā (3.02.) saņemsim svētību pret kakla un 
elpošanas ceļu slimībām, ar ko pēdējos 3 mēnešos 
slimo ļoti daudzi mūsu draudzes locekļi. 5.02. svētīsim 
sv. Agates maizi un ūdeni kā pārsargājuma līdzekļus 
pret ugunsgrēka briesmām. Bet Lurdas Dievmātes 
svētkos 11.02. slimniekiem tiks piešķirts Slimnieku 
sakraments sv. Mises laikā. Ar 22.02. uzsāksim 3. 
stipro Baznīcas gadalaiku Lielo gavēni, pirms kura 
aicinu kristīgi papriecāties Pankūku balles agapītē 
Aizgavēņa dienā 21.02. Aicinu savlaicīgi uzstādīt savu  
Lielā gavēņa mērķi, lai uz to varētu sākt tiekties jau ar 
Pelnu trešdienu, kad saņemsim uz galvas svētīto pelnu 
šķipsniņu. Lai Kungs palīdz cīņā ar mūsu netikumiem! 

Janvārī mūsu draudzes kapos jau ir apglabāti 5 
katoļticīgie, starp kuriem ir 3 aktīvie draudzes locekļi: 
Uldis Skangals un māte Anastasija Skangale, kuras 
pīšļi tika atvesti no Anglijas, un Veronika Grumolde. 
Aizlūgsim par viņu dvēselēm un lūgsimies par visiem 
slimniekiem, sevišķi lūdzu aizlūgt par onkoloģiski 
slimajiem mūsu draugiem Albertu Zīlīti un diriģenti 
Valdu Tračumu no Jūrmalas, kā arī mūsu Ingrīdiņu. 
Paldies visiem ziedotājiem apkurei! Ceru, ka izvilksim 
līdz pavasarim ar janvārī nopirktajām 8 paletēm 
granulu. Lai Dievs svētī visus ar labu veselību! Pr.A.S.  

 

Par pazudušām austiņām 
Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 

Pirms Ziemassvētkiem pazaudēju 
tālruņa austiņas - izkrita no kabatas, suns apēda, nav 
svarīgi. Rezultātā jau mēnesi piespiedu kārtā uz darbu 
un mājupceļā esmu palikusi bez rīta mūzikas un 
vakara Mises Radio Marija Latvija ēterā. Kā vairums 
citu, arī es cenšos lietderīgi izmantot katru brīvo 
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minūti. Tā nu nolēmu, ka es taču varu palasīt ziņas, tā 
teikt, lai būtu lietas kursā par notiekošo valstī un 
sabiedrībā. Izlasītais mani, maigi sakot, šokēja. Zem 
katras ziņas mūsu valsts iedzīvotāji var brīvi izteikties, 
rakstot savus komentārus. Tā nu uzzināju, ka dzīvojam 
tiešām šausmīgos apstākļos. Viss ir slikti. Mums ir 
šausmīga, negodprātīga, tautu nabadzībā dzenoša 
valdība. Sniegt palīdzību kara nomocītajai Ukrainai 
nav labi, tomēr arī to nesniegt nav labi. Valstī nav 
nevienas godīgas un sabiedrības labā strādājošas valsts 
iestādes. Policisti, mediķi un skolotāji to vien dara, kā 
pieprasa palielināt algas. Un kronis visam, izrādās 
garīdznieki staigā pa skolām un traumē aktu zālē 
sadzītus pusaudžus, stāstot par Dievu. Naids, 
skaudība, niknums, agresija, pazemošana, 
apsmiešana, lūk, visi “labumi,” kurus var  
iegūt, izlasot mūsu pašu Latvijas iedzīvotāju 
komentārus. 

Mīļie, es tomēr gribu ticēt un ticu, ka mūsu 
sabiedrībā ir arī daudz jauku, pozitīvu, mīlošu cilvēku. 
Jā, viss sākas ģimenē. Ļaunais vairo ļauno, agresija 
vairo agresiju. Arī mēs ar vīru, kā visi normāli vecāki, 
saskaramies ar grūtībām pusaudžu audzināšanā. Pēc 
savas pieredzes varu teikt, ka esmu pieredzējusi šo 
ļaunuma attīstību arī savās attiecībās ar bērniem. Ir 
gadījies, ka paceļu balsi, uzkliedzu uz vienu no 
pusaudžiem, izlādējoties, tā teikt, un aizmirstu. Taču 
process neapstājas, jau pēc nepilnām piecām minūtēm 
dzirdu, kā puika kliedz uz māsu, “izgāž dusmas” pēc 
mana uzbrukuma. Tad nolēmu, ja nevaru pateikt neko 
labu, vienkārši klusēju. Mēs nespiežam pusaudžiem iet 
uz baznīcu, bet Radio Marija Latvija mājās skan 
regulāri. Mēs nepiespiežam viņiem kopā ar mums lasīt 
Svētos Rakstus, tomēr paši to darām skaļi, lai klausās. 
Ja ļaunais vairo ļauno, tad taču jābūt arī pretdarbībai, 
tātad - labais vairo labo. Katrā ziņā mēs vēlētos, lai tas 
tā būtu, un ceram, ka mums izdosies izaudzināt 
pozitīvus, sevi un līdzcilvēkus cienošus cilvēkus. 

Varbūt tiešām mums vajadzētu praktizēt šo. Ja 
nevari uzrakstīt, pateikt ko pozitīvu, neraksti neko, 
nelej eļļu ugunī. Mēs tik daudz dzīvē zaudējam, mazas 
un lielas lietas. Bet tās ir tikai lietas, priekšmeti… 
Centīsimies nepazaudēt sirsnību, mieru, saticību, 
savstarpējo mīlestību un paļāvību uz Dievu.  

Mieru, saticību un mīlestību jums un jūsu 
mīļajiem!                                  Rita Ķepure           

                               Paliec Manī! 
Manā mazajā garīgo rakstu filiālē ir trīs mazas 

grāmatiņas, ko es, pārlasot, iesāku dienu. Tie ir Jēzus, 
tēva Pio un Šarla de Fuko domu graudi katrai dienai visa 
gada garumā. 

Šodien mani Jēzus uzrunā ar vārdiem: “Mans 
bērns, Tēva griba ir, lai Viņa zemes bērni pilnā mērā 
dzīvotu Viņa Mīlestībā. Kļūdams mīlestība, tu dari Viņa 
gribu. Tu kļūsti ugunīgas Mīlestības uguns, kas 
aizdedzina uguni to sirdīs, kurus un kuras Tēvs tev uztic. 
Paliec Manī!” 

Arī pie tēva Pio es bieži griežos pēc palīdzības, lai 
sūta savu sargeņģeli manam sargeņģelim palīgā. 
Savukārt Šarls de Fuko saka: “Dievs piedod, Viņš izdzēš 
visus traipus un atdod sākotnējo skaistumu visā tā 
pilnībā.” 

Mēs varbūt pilnībā neapzināmies, cik daudzas 
reizes mēs ar Dieva lielo mīlestību esam pasargāti no 
daudzām nelaimēm un briesmām. Katram mēnesim 
izdevniecība “Kala raksti” mums piedāvā brīnišķīgu 
izdevumu “Mieram tuvu”, kuru mēs daudzi diemžēl 
ignorējam. Zinu, ka daži saglabā vecos izdevumus, bet 
tas nav tas. Netēlosim gudros, ka mēs visu zinām, jo viss 
taču mainās. Arī “Mieram tuvu” iznāk katru mēnesi 
citādāks. Cik daudz interesanta varam uzzināt, lasot gan 
par svēto dzīvi, gan izcilu teologu, gan Latvijas un 
ārzemju priesteru pārdomas. Nekad nav par vēlu mācīties 
un uzzināt ko jaunu. Kad vēl biju pusaudze, jau tad mūs 
mācīja, ka cilvēkam jāgūst zināšanas līdz pat sirmam 
vecumam. 

Gribu novēlēt visiem labu veselību un Svētā Gara 
spēku visās mūsu dzīves dienās. Lai Dieva Mīlestība 
mūs vada un apvieno!                           Antoņina Ratnieks 

 
Es iekāpu bērna kurpēs 

Esmu bērnības atmiņās. Es it kā iekāpu bērna 
kurpēs. Jēzus paņem mani aiz rokas, lai dotos pa 
gudrības ceļu. Es nonāku dzīves skolā. Tev jāapgūst 
mācība par Dieva vārdu. Tev jātiek pāri grūtībām, kurās 
tu kļūsi stiprāka. Grūtākos brīžos tu atceries stāstu par 
jūras krastā atstātām pēdām. Tās varētu būt arī  tavas un 
tā Kunga pēdas. Atsevišķos ceļa posmos pēdas otrajam 
gājējam būs pazudušas. Tu nejautā, kur, Kungs, tu biji 
manas dzīves grūtākos brīžos. Jo tu zini, ka tu vari 
paļauties kā bērns un jebkurā brīdī palūgt Jēzus palīdzīgo 
roku. Esmu laimīga, jo šī patiesība atnākusi pie manis ar 
brīvības sajūtu. Esmu brīva no sāpēm, naida, atkarības, 
sliktām domām un nedarbu žņaugiem.  

Es kā bērns atkal gribu taisīt blēņas un spēlēties, 
nedomājot par sekām. Kāds spēks tomēr man liek 
sakārtot lietas pareizā veidā vai novirzīties uz pareizā 
ceļa. Šajā ceļojumā esmu nonākusi līdz Tautas krusta 
ceļa astotajai stacijai. Apsēžos un klausos. Man saka, ka 
cilvēks spēj pierast pie visa un kaut kā dzīvot tālāk, 
ņemot talkā vienaldzību vai līdzīgas īpašības. Mēģinu 
meklēt līdzības. Es jau zinu, ja Kungs vēlas, lai es 
mainītos, tad Viņš dos man smagos pārbaudījumus vai 
pārdzīvojumus. Ceļos un dodos tālāk. Es vēl tikai 
neapzinos, kas ir tas, kas ar šīm izmaiņām domāts, lai 
vērstu manu dzīvi uz labo pusi.  

Mani gaida jauns vingrinājums, mājas darbs un vēl 
viens tests. Ja netiec galā, varbūt pat eksāmens, kas liek 
man nostāties uz kājām, lai atgrieztos uz pareizā ceļa. 
Un, jo ātrāk, jo labāk. Laika visam tāpat nebūs daudz. 
Liekas, galva jau griežas. Būs jādomā un jāatbild, ko 
darīt atkal ar naidu pret jebkuru tuvāko vai līdzcilvēku, 
ko nozīmē rīcība, kam seko ļaunuma novēlēšana vai 
apmelošana. Skatos, ceļš pat ar norādi “Ilgas pēc svešās 
mantas”. Vieglā solī paeju garām. Domāju, vai šoreiz 
būs vēlme iegriezties uz ceļa, bruģēta ar skaudību par to, 
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kas ir tuvākajam. Un tā soli pa solim. Šoreiz iekrātās 
zināšanas palīdz vienaldzības ceļu atstāt aiz muguras.  

Šodien citāds naids pārņem pasauli. Es pret tuvāko 
rīkojos iespēju mērogā. Ielūkojos sevī, aizdomājos, cik 
tāls ceļš ir jānoiet, lai būtu piederīgs tam, ko sludina 
Jēzus. Ja tas būtu iespējams, ar šo uzkrāto pieredzi 
varētu dalīties un to nodot saviem bērniem. Bet tas ceļš 
pašam jāizstaigā un jāizprot. Ir jāņem pašam rokās Dieva 
vārds. 

Es eju pa ceļu, kur redzamas pie horizonta 
debesis – manas dzīves galvenais mērķis. 
Šajā pastaigā, vai brīžam maratonā, izplēn 
bailes, dusmas un bezpalīdzības sajūta. Tā 
ir visskaistākā dzīves satikšanās, tie ir 

visskaistākie vārdi – Kungs un Dzīvības Devējs. Es eju 
pa ceļu, satiekoties ar pavasara ziedoni, vasaras 
reibinošo smaržu, rudens krāsu greznību vai ziemas 
balto mirdzumu. Tas liekas tik pašsaprotami un skaisti 
kā Piena ceļš visumā, spožs un bezgalīgs. Apkārt mirdz 
zvaigznes. Ceļš, kas ved mani ārā no tumsas uz dzīvības 
ceļu, jo tevi apskauj un samīļo rokās palikušais siltums.  

Sarmīte Zoltnere 
 

Fakti par sagrautā Lielvārdes 
katoļticīgo dievnama tiesvedības 

procesu 
Mūsdienu sabiedrības informācijas galvenie 

avoti ir masmediji, starp kuriem svarīgākie ir prese, 
televīzija un radio. Taču masmediju karalis šodien ir 
internets, kas pārvalda cilvēku prātus, veido viņu 
mentalitāti un iespaido pat veselu tautu kultūru. Tāpēc 
visiem, kuri darbojas informatīvajā karalaukā, ir ļoti 
liela atbildība par viņu pasniegto un interpretēto 
informāciju sabiedrībai visā pasaulē. Sevišķi tas 
attiecas uz žurnālistiem un blogeriem, kuri lielākajā 
vairākumā apzinīgi izkropļo un pasniedz nepatiesus 
faktus, lai gūtu sensāciju un reitingu lasītāju vai 
skatītāju vidū. Daudzi ir sistēmu uzpirktie vai pasūtītie 
žurnālisti, kuri par naudu propagandē melus un 
nepatiesību, vai to dara savas “slavas” dēļ. 

Arī saistībā ar Lielvārdes katoļticīgo dievnama 
avāriju, ko 09.11.2017. izraisīja SIA “KMT Projekts” 
neprofesionālās vadības un darbinieku bezatbildīgā 
rīcība, masmedijos vairākkārt parādījās ļoti nepatiesi 
un pretrunīgi raksti un sagrozīti fakti, kas maldina 
daudzus nekompetentus lasītājus vai skatītājus. Tāpēc 
gribu īsumā pateikt svarīgākos patiesos faktus kā šī 
dievnama un draudzes prāvests jeb atbildīgais 
vadītājs, kurš jau 10 gadus kalpo šajā draudzē un 
rūpējas par dievnama atjaunošanu. 

Pēc minētās dievnama avārijas Būvniecības 
valsts kontroles birojs ierosināja izmeklēšanu, un 
Valsts policija 02.01.2018. uzsāka kriminālprocesu, 
kurā atzina par vainīgu  SIA “KMT Projekts” 
būvdarbu vadītāju Ivanu Kravecu, bet Lielvārdes 
Romas katoļu draudzi — par cietušo personu. 
Tiesvedība ilga 4,10 gadus, kamēr 21.11.2022. 
Zemgales rajona tiesa Ogrē iznesa saīsināto 

spriedumu, ar kuru atzina Ivanu Kravecu par vainīgu 
pēc Krimināllikuma 239. panta 2. daļas, nosacīti 
atņemot brīvību ar pārbaudes laiku uz 6 mēnešiem un 
atņemot būvspeciālista tiesības uz 3 gadiem. Tiesa 
piesprieda piedzīt no Ivana Kraveca par labu Lielvārdes 
Romas katoļu draudzei materiālā kaitējuma kompensāciju 
67263,06 Euro. 18.01.2023. minētā tiesa izdeva pilnu 
spriedumu ar visu kriminālprocesā apkopoto liecību 
un materiālo zaudējumu uzskaitījumu. Protams, 
vainīgais Ivans Kravecs savu vainu neatzina, tāpat kā 
arī visi SIA “KMT Projekts” avārijā iesaistītie 
darbinieki un vadītājs Māris Stiprais. Visas viņu 
sniegtās tiesā gan rakstiskās, gan mutiskās liecības ir 
ļoti pretrunīgas, nepatiesas un sagrozītas, kurās viņi 
pilnībā noliedz savu līdzdalību avāriju izraisītajos 
būvdarbos, noveļot visu vainu uz priesteri Andri 
Solimu. Māris Stiprais kā pirmo viltus liecību sniedza 
telefoniski “LNT Ziņas” televīzijai jau 15.12.2017. 
Pēc acīmredzamas savstarpējās vienošanās viņš savās 
rakstiskajās liecībās policijai beigās uzrādīja, ka 
Kraveca klātbūtne 8.-9.11.2017. būvobjektā Lielvārdē 
bija paša Kraveca iniciatīva, nevis viņa rīkojums, 
padarot savu būvdarbu vadītāju par “brīvprātīgu  
grēkāzi”, kurš uz 2022. gada rudeni jau ir pensionārs 
ar minimālo pensiju (~420 Euro!!!) un personīgi 
vienas tiesas sēdes pauzē pusbalsī skaidri un ciniski 
palielījās manā tiešajā klātbūtnē savam advokātam, ka 
viņš “jau sākumā esot paspējis visu norakstīt savai 
meitai”. Tradicionāls plāns un gājiens, lai no 
pensionāra nevarētu neko piedzīt, bet SIA turpinātu 
nesodīti strādāt un pelnīt!!! Līdz ar to arī tiesas sods 
šādā gadījuma bija paredzams kā tīri simbolisks, kas ir 
nosacīti iedots kā pusgada pārbaudes laiks ar 
reģistrēšanos Valsts probācijas dienestā pēc savas 
dzīvesvietas.  

Zināmu sašutumu sabiedrībā izraisīja žurnālista 
Māra Rožāna, kurš slēpjas zem pseidonīma Ritvars 
Raits, 27.12.2022. publicētais raksts “Latvijas Avīzē” 
par minēto 21.11.2022. Zemgales rajona tiesas 
spriedumu, kurā viņš nekrietni izkropļo un apzinīgi 
sagroza patiesos faktus par dievnama avārijas 
izraisītājiem, tendenciozi apšaubīdams tiesas 
spriedumu, lai apmelnotu pr. Andri Solimu un 
attaisnotu Kravecu. Viņš ir piedalījies tikai divās 
tiesas sēdēs, nav ne reizi intervējis mani, bet Kravecu 
gan, kas liek domāt par vainīgās SIA pasūtījuma 
rakstu šim melnesīgajam žurnālistam.  

Nožēlojami ir lasīt tik nekompetenta 
“žurnālista” spriedelējumus par minēto dievnama 
avārijas kriminālprocesu, kur Rožāna minētais 
strādnieks Kristaps S. tiesas sēdē, kurā piedalījās arī 
pats Rožāns, sniedza pilnīgi pretēju liecību savai 
rakstiskai liecībai 2018. un 2019. gadā, kad prokurore 
lūdza tiesu uzklausīt viņa rakstiskās liecības, kuras 
beigās strādnieks Kristaps S. atzina par pareizām, 
apzinīgi melodams tiesā. Sava raksta beigās viņš 
mērķtiecīgi negatīvi noskaņo lasītājus pret pr. Solimu, 
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Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes 
Romas katoļu draudzē februārī 

Svētdienās: 
10:00 – 

Vissvētākā 
Sakramenta 
uzstādīšana; 

10:20 – 
“Rožukroņa” 

lūgšanas; 
11:00 – Sv. Mise. 

Darbdienās: 
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un 

sestdienās: sv. Mise pl. 18:00. 
2.02. – Kunga Prezentācijas templī svētki  

(Sveču diena): 
18:00 – Sv. Mise ar sveču svētīšanu un Gaismas 

procesiju. 

3.02. — sv. Blazija diena  
un Mēneša pirmā piektdiena:  

pl. 18:00 — Sv. Mise un svētība ar sv. Blazija 
svecēm kakla un elpošanas ceļu slimniekiem. 

Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises. 

5.02. — Sv. Agates diena un mēneša 1. svētdiena: 
pl. 11:00 tiks pasvētīta sv. Agates maize un ūdens. 

Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises. 

11.02. — Dievmātes parādīšanās Lurdā piemiņas 
diena un 31. Vispasaules slimnieku diena: 

Slimnieku sakramenta piešķiršana 
sv. Mises laikā pl. 11:00. Pēc sv. 

Mises — Rožukronis par slimniekiem 
Vissvētākā Sakramenta priekšā. 

14.02. — Eiropas aizbildņu sv. Cirila 
un Metodija svētki. 

21.02. — Aizgavēņa vakarā: 
Pankūku balle pēc sv. Mises pl. 18:00.  

Lūgums atnest maziņu “groziņu” ar pašceptām 
dažāda veida pankūkām.  

22.02. — 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. 

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

~~~~~~~ Sirsnīgi sveicam     
 Šūpļa dienā: ~~~~~~~ 

Mons. pr. Oļģertu Daļecki
(2.02.); Lolitu Meistari (3.02.); 
Olgu Zeizi (11.02.); Ēriku 
Malahovski (12.02.); Viktoriju 
Joneli (13.02.); arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču 
(15.02.); Annu Ļesņečenoku (16.02.); Hubertu 
Vēveru (18.02.); pr. Ivaru Babri (23.02.); 
ministrantu Edgaru  Čubatjuku 16. dzimšanas 
dienā (23.02.)  u.c. 
Pateicība visiem, kuri piedalījās Ekumeniskajā 
dievkalpojumā 21.01. kopā ar luterāņu draugiem! 

Pazemīgi lūdzam ziedot dievnama uzturēšanas 
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  

pilnībā sagrozīdams faktus par nozāģētiem un 
Lielvārdes pašvaldībai “nozagtiem” kokiem, sniedzot 
nepatiesas ziņas arī par bijušā Lielvārdes 
izpilddirektora Jāņa Mazitāna atlaišanu no amata, kas 
notika vienā tajā pašā domes sēdē, kurā par 200 
miljoniem Euro afēru tika atbrīvots domes 
priekšsēdētājs Āboliņš, kurš reāli izrēķinājās ar 
Mazitānu. Beigās Rožāns maldina sabiedrību par 
“koku  afēras” noklusēšanu policijai. Bet šinī 
jautājumā es tiku izsaukts un nopratināts KNAB 
iecirknī, kur netika konstatēts noziedzības sastāvs. 
Lūk, tādi ir īstie fakti, kuru autentiskais liecinieks es 
esmu, nevis Rožāns. Tāpēc neredzu iespējas un 
vajadzības diskutēt ar tādiem “žurnālistiem”, zinot, ka 
visa sniegtā informācija tiks pārveidota un pasniegta 
ka meli, jo atrast šodien godprātīgus žurnālistus 
daudzskaitlī kļūst arvien grūtāk... 

Lielvārdes Romas katoļu draudzes  
prāvests Andris Solims 

     Aicinu pieteikties uz katehēzes nodarbībām 
pieaugušajiem, gatavojoties uz Kristībām, Pirmo sv. 
Komūniju, Iestiprināšanu, Laulībām. Iespējams piedalīties 
arī brīvklausītājiem! Sakārtojiet laicīgi savu garīgo dzīvi!  

Nodarbības iespējams organizēt attālināti!!! 

11.01.2023. Kungs aizsauca 
mūžībā mūsu draudzes locekli 
Uldi Skangalu un 19.01.2023. - 
Veroniku Grumoldi. Sirsnīga 
līdzjūtība visiem ģimenes 

locekļiem un radiniekiem! 
12.02.2023. pieminēsim lūgšanās Irēnu Striebuli 
nāves 1. gadadienā un prāvesta brāli Oļģertu 
Solimu nāves 5. gadadienā. Mūžīgo mieru dāvā 
viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd 
viņiem. Lai viņi dus mierā!   


