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Redakcijas sleja 
Dārgie draugi! Jūnija mēnesis, veltīts Jēzus Sirds 

godam, bija ļoti pārsātināts ar daudziem Baznīcas 
svētkiem. Vasarsvētkos 4 bērni pirmo reizi attīrīja savas 
sirdis no grēkiem un pieņēma Kristus Vissvēto Miesu un 
Asinis Pirmajā svētajā Komūnijā. Ļoti žēl, ka daudzi 
vecāki palika vienaldzīgi šajā jautājumā un atstāja savus 
bērnus neiesvētītus arī šogad. Ar katru gadu būs grūtāk 
tādus bērnus pievest pie pirmajiem svētajiem 
sakramentiem, ja to nedarīs no mazotnes. 

Svētdienā pēc Sv. Gara nonākšanas svētkiem 
pagodinājām Vissvētāko Trīsvienību, bet ceturtdienā pēc 
tās svinējām Kristus Miesas un Asiņu svētkus, kuros 
dienas misē noslēdza šogad 1. Laulību mūsu draudzē 
Arnis Plūmītis un Liene Purvinska. Šo svētku oktāvas 
svētdienā gājām svinīgajā Euharistiskajā procesijā ar 4 
evaņģēlijiem, kas tika pasludināti četros dievnama stūros. 
Bija prieks, ka pēdējā “stacijā” mums pievienojās 
luterāņu mācītājs Ingus Dāboliņš un svinīgi pasludināja 
un komentēja attiecīgo evaņģēliju. 

Nosvinējām arī sv. Jāņa Kristītāja svētkus 23.-24.06, 
bet 27.06. svinējām Jēzus Sirds svētkus un 28.06. 
godinājām Dievmātes Bezvainīgo Sirdi. Mēneša beigās 
29.06. cildinājām Apustuļu Prinčus sv. Pēteri un Pāvilu. 
Tik tiešām, tas bija liels lūgšanu un žēlastību mēnesis, 
kas prasīja ticīgajiem arī lielāku piepūli piedalīties visos 
šajos svētkos. Paldies visiem, kuri nesalūza un bija 
lūgšanu ierindā visu laiku.  

Tagad ir zināma atslodze vasaras viducī, bet esam 
uzsākuši remontdarbus draudzes mājā un baznīcā, veicot 
bēniņu pārsiltināšanas smagos darbus. Aicinu kaut vienu 
stundu atnākt pastrādāt darbspējīgos draudzes locekļus, 
sevišķi jauniešus, izpildot savu pienākumu pret draudzi 
un gandarot 5. Baznīcas bauslim. Gatavosimies arī 
Aglonas svētkiem, līdz kuriem gribētos arī pabeigt 
iesāktos remontdarbus, lai gan ar nopūtu jāpiebilst, ka 
“cerība — muļķu mierinājums”, jo vēl ir ļoti daudz 
darāmā, bet darītāju maz. Paldies visiem, kuri jau ir 
atsaukušies un piedalījās šajos darbos. Gaidīsim jaunus 
palīgus! Bet 27.07. visi šoferi tiek aicināti atvest pasvētīt 
savus transporta līdzekļus pēc Mises. Lai Dievs jūs visus 
sargā un svētī!                                prāvests Andris Solims 

 

Klusā lūgšana – adorācija 
Ak, mans Dievs – Visaugstais  debesu Valdniek! Es 

noliecos Tavā priekša vienkāršā pateicībā. Es mīlu Tevi! 
Es slavēju un pielūdzu Tevi, kas esi apslēpts Vissvētajā 
Hostijā. Es upurēju Tev savu mīlestību un uzticību. 
Priekšplānā pateicībā es upurēju Tev savas lūgšanas, 
sāpes un ciešanas, grūtības, kā arī visus savus 
pārkāpumus. To visu es nolieku Tavā priekšā pie Tavām 
kājām. 

Mans mīļais, Jēzu! Tu, kurš tik ļoti mani mīli – 
uzklausi manu lūgšanu. No visas sirds Tevi lūdzu, piedod 
man ikkatru pārkāpumu, ikkatru ievainojumu, ar esmu 
Tevi aizvainojis, sāpinājis Tavu Vissvēto Sirdi. Lūdzu 
piedod man – Tu bezgalīgā Mīlestība. 

Jēzu, Tevi lūdzu! Dod man spēku, Tavam vājam 
bērnam, lai es ar pazemīgu sirdi varētu panest šīs 
ciešanas un grūtības. Ļauj man pieņemt šos 
pārbaudījumus ar pazemību un paļāvību uz Tevi, uz Tavu 
Mīlestību. Piepildi mani ar Svēto Garu, apgaismo mani 
savā Dievišķajā gaismā. Piepildi manu dvēseli ar 
labestību, pacietību, izturību – atpestī mani ar savām 
žēlastībām, lai es spētu izturēt, kad man pietrūkst spēka, 
kad esmu viens. Ļauj man sajust Tavu klātbūtni, ak, 
mans mīļotais Jēzu! 

Ak, Vissvētākā Jaunava Marija! Tu mana svētā 
Glābēja un Aizbildne! Es lūdzu, Māte, palīdzi man , lai 
es bezgalīgi varētu iet uz priekšu šajā vientuļajā ceļā!  
Ak, mīļā Māte Marija! Es lūdzu tevi, neatstāj mani vienu, 
esi man vienmēr klāt ar savu Mātes Mīlestību, un ved 
tuvāk pie Jēzus – Tava Dēla!                     Vera Grumolde 

 

Pārdomas par draudzību 
Vēlējos padalīties pārdomās... Mūsdienās daudzi 

skrien, bet svarīgākais ir ģimene: mīlestība sākas tur. 
Vecākiem nav laika, bērniem pietrūkst mīlestības, 

to viņi aizvieto ar smēķi, narkotikām, azartspēlēm u.c. 
Cenšas kādu atdarināt, bet mēs katrs esam personība, ko 
Dievs radījis, katrs esam nedaudz atšķirīgs. Lai bērns 
būtu laimīgs un izaugtu mīlestībā, abiem vecākiem jābūt 
blakus un ir jādara kaut kas kopā, bet parasti ir tā: ej un 
dari pats, bērniņ, un tad nu uz ielas samācās visu ko, 
beigās - citi vainīgi, bet kur bijāt jūs? (“Bet mums tak 
nav laika!). Uz kurieni ved tehnika, mūsdienu zinātne un 
attīstība? - uz slinkuma pusi. Drīz visi sēdēsim, barosim 
vēderus un pat TV programmas pārslēgsim ar prātu vai 
roku vēzienu, datorā viss notiks uz burvju mājiena. Laika 
nepaliks vairāk, tieši otrādi, mazāk. Slimojam un 
slimosim arvien jaunām kaitēm - zinātne neguļ, bet 
attīstās.  

Galvenais ir paļauties uz Dievu, mīlēt citam citu, 
cienīt vienam otru. Cieņa - tā ir atslēga uz visu. Pasaule 
liek uztraukties par sīkumiem, bet ir jāuztraucas tikai par 
to, vai tiksim tur augšā pie Dieva. Nevienam nevaram 
teikt: tu esi muļķis, stulbenis, dauns - tā jau ir nolādēšana, 
tam cilvēkam tu zemapziņā jau ieraksti negatīvo 
informāciju. Tā vietā ir jāsaka: “Draugs, tu tāds gudrs 
mums esi, padomā, ko tu varētu darīt, lai nākošreiz tā 
nenotiktu...” Un viņš par savu rīcību pats aizdomāsies un 
nākošreiz tā nedarīs. Tāpēc neteiksim neko negatīvu, 
nenolaidīsim citam rokas un sirdi, bet centīsimies tās 
pacelt.                                                           Leons Tarvids 

Mūsu        draudze 
Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 
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Svēto Tēvu gaidot  

Vienota doma –  

Latvija, Roma! 

Lai top slavēts Jēzus Kristus! 
Esiet sveicināti, mani mīļie, Lielvārdē! 
Toreiz, pirms  21 gada, ar nepacietību un bažām 

gaidīju to dienu, kad Svētais Tēvs, mūsu pāvests 
atbrauks apmeklēt Latviju. Domas saistīju ar lūgšanu 
un vārdiem, lai tikai šis notikums piepildītos, un 
šķēršļu nebija. Lidmašīna no Mūžīgās pilsētas Romas 
ar dārgo viesi pāvestu piezemējās Latvijas zemē, mūsu 
Māras zemītē. Vissvētākā Jaunava Marija, kuru mūsu 
pāvests tik ļoti mīlēja, bija viņam izrakstījusi 
svētceļojumu uz Māras zemi.  

Izkāpis no lidmašīnas, pāvests nometās uz ceļiem un 
noskūpstīja mūsu Māras zemīti. Šis brīdis dvēselē ir 
palicis neaizmirstams uz mūžu mūžiem un ne jau tik 
man vien, bet visai Latvijas tautai. Pāvests apmeklēja 
mūsu Māras zemes Karalienes svētvietu Aglonu un 
katrā vietā, kurā viņš bija, atstāja lielu svētību. Šī 
pāvesta svētība ir palikusi mūsu zemē, tā arī pēc 
daudziem gadiem ir sajūtama. Savas dzīves laikā 
pāvests mums atstājis daudzas lūgšanas. Svēto 
Rožukroni papildinājis ara ceturto daļu – Gaismas 
noslēpumus. 2005. gadu pasludināja par Euharistijas 
gadu, kuru dzīvojot, pārcēlās uz Mūžības mājām pie 
Debesu Tēva un savas Vismīļotās  Dievmāmiņas, kurai 
viņš bija veltījis visu savu dzīvi. Svētais Rožukronis 
pāvestam ir bijusi vismīļākā lūgšana, savā vienkāršībā 
un dziļumā. Tā viņš pats ir apliecinājis. Neaizmirstams 
un ļoti sāpīgs ir palicis atmiņā brīdis, kad vēl no sava 
laicīgā mājokļa loga pāvests pacēla roku, dodot pēdējo 
šīs zemes svētību savai tautai un pasaulei, 
apliecinādams un izstarodams savu dziļi izjusto Kristus 
klātbūtni. 

Gribas sirsnīgi pateikties priesterim Ilmāram 
Tolstovam par 27. aprīļa svētrīta radio raidījumā 
pārraidīto pāvesta Jāņa Pāvila lūgšanu “Pater Noster” 
viņa izpildījumā. Šo lūgšanu ar pāvesta balsi atskaņoja 
divas reizes. Tā bija ļoti svētīga iespēja vēlreiz dzirdēt 
pāvesta balsi ar tik ļoti svētās lūgšanas vārdiem.  

Uz mana galda kā mūžīgais dārgums ir Svētā Tēva 
Jāņa Pāvila iemūžināts attēls no Mūžīgās pilsētas 
Romas, no tās svētsvinīgās 27. aprīļa dienas divu 
pāvestu Kanonizācijas svinībām, no mana dārgā 
priestera rokām saņemts dārgums. Tas ar svētību 
piepildījis manu sirdi, dvēseli, un es vairs savā 
vientulībā neesmu  vientuļa. Ar mani kopā ir Kristus 
un visi Svētie ar Svēto Jāni Pāvilu visu Svēto 
Sadraudzībā. Lūgsimies Visu Svēto Litāniju, 
pievienojot arī: “Svētais Jāni Pāvil, lūdzi Dievu par 
mums!” ‘ 

Valērija Kalve 

Jauniesvētītā priestera viesošanās 

Jūnija mēnesis bija bagāts ar svētkiem un 
dedzīgām lūgšanām, bet 4. jūnijā pie mums viesojās 
jaunais priesteris Deniss Krivonosovs, Baltkrievijas 
pilsonis, kurš studēja Polijā. Tur viņš 10.05.2014. 
ordinēts par priesteri un 1. jūnijā svinējis pirmo sv. 
Misi Toločinā.  

Pr. Deniss pastāstīja 
par ļoti sarežģīto, savdabīgo 
un Dieva vadīto ceļu uz 
priesterību. Viņš sevī izjutis 
aicinājumu uz priesterību jau 
skolas gados, bet Baltkrievijā 
tas viņam nebija iespējams. 
Pēc Minskas 
lauksaimniecības augstskolas 
beigšanas bijis nozīmēts par 
agronomu kolhozā uz diviem 
gadiem. Cīnīdamies kolhozā 
ar dzērājiem, vēl vairāk 
izjutis nepieciešamību nest 
Gara gaismu šiem cilvēkiem. 
Sameklējis iespēju studēt garīgajā seminārā Polijā, bet 
valsts nedeva atļauju, jo bija jāatstrādā prakse kolhozā. 
Braucis pie valdības pat pie Lukašenko, lūdzies un 
dabūjis atbrīvojumu no prakses un atļauju mācībām 
Polijā. Arī tur savas grūtības bija jāiztur, jo aizbraucis 
bez valodas zināšanām. Valodu apguvis, grūtības 
pārvarējis, izjūtot milzīgu Dieva žēlastību.  

Dieva žēlsirdīgo mīlestību pr. Deniss 
salīdzināja ar okeānu, kurā katrs var gremdēties un 
saņemt šo mīlestību, bet ir tādi, kuri peld šajā 
mīlestības okeānā kā aizkorķētas pudeles un 
neielaiž sevī mīlestību, nepieņem to. 

Šajā neopresbitera dievkalpojumā piedalījās arī 
pr. Denisa vecvecāki, kuri dzīvo Lēdmanē, un citi radi 

un paziņas. 

Sv. Mises noslēgumā 
jaunais priesteris deva 
primicianta svētību, uzliekot 
rokas katram individuāli un 
apdāvinot ar piemiņas 
svētbildītēm. Lai Dievs 
palīdz un dāvā veiksmes pr. 
Denisam Krivonosovam 
grūtajā priestera darbā 
Baltkrievijā! 
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Lielvārdes draudze ar prieku pateicas jauniesvētītajam 
pr. Denisam Krivonosovam par izrādīto vēlmi nosvinēt 
vienu no pirmā Priesterības mēneša Euharistijām pie 
mums un novēl auglīgu un svētīgu kalpošanu Kristum. 

Svē ba priestera vecmāmiņai 

Bernardetei 
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Pie tevis, mans Dievs! 
Savās pārdomās gribu dalīties ar Jums, par mūsu lielo 

ģimeni - mūsu draudzi. Jā, it kā visi esam pazīstami, bet cik 
maz zinām un sastopam viens otru. Šoreiz gribu Jums 
pastāstīt par vienu klusu, pazemīgu un labestīgu draudzes 
māsu Emīliju Delveri. Pazīstu viņu jau sen, bet nezināju, 
kas viņai sagādā lielas sāpes, jo viņai ir slikta dzirde. Viņa 
nāk uz baznīcu, bet no tā, kas notiek šeit, viņa nedzird 
nevienu vārdu ne no plašajiem, izsmeļošajiem sprediķiem, 
ne sirsnīgajiem, sirdi aizkustinošiem Dievmātes 
pagodināšanas lūgšanu mirkļiem. Ar kādu prieku viņa man 
stāstīja par savu prieku dalīties ar Kungu  viņa altāra priekšā 
par saviem priekiem un sāpēm. Viņa skaisti zīmē un raksta 
dzeju-lūgšanu. Kad teicu, lai uzraksta draudzes avīzei, viņa 
man uzticēja savu burtnīcu un lūdza, lai es izvēlos kaut ko 
no viņas rakstītā: 

Pasniedz man roku, Svētā Māte! 

Mana dvēsele raud, 
Mana dvēsele raud par tiem, 
Kuri nedomā, un negrib domāt, 
Pa kādiem ceļiem staigāt. 

Šie ceļi ir īsi, kaut šķiet 
Tie ir skaisti, neatklātas cerības pilni. 
Bet īstenībā, tur ir dziļas aizas, kurās krītam. 
Un lūk, apskaidrība nāk, bet ir jau par vēlu... 

Mana dvēsele raud, 
Mana dvēsele raud 
Un sāpju asaras līst,  
man Jūsu ļoti žēl. 

Ak, Svētā Dieva Māte,  
pasniedz viņiem roku, 
Liec, lai nāk Gaisma pār viņiem 
No Svētā Gara, kamēr vēl nav par vēlu. 

Mēs lūdzam 
Mēs lūdzam par Liesmiņu, 
Silto un maigo, 
Mēs lūdzam par Gaismu, 
Mēs lūdzam par Tevi. 

Mēs lūdzam, lai nenodziest 
Cerība sirdī un 
Atgriežas Ticības Gaismā 
Pie tevis, man Dievs. 
 

Antoņina Ratnieks 
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Pirmā rīta un vakara lūgsniņa! 

Labu rītu, mīļais Dieviņ! 
Priecīgs esmu uzcēlies, 
Nu Tev saku daudz paldies 
Par šo labu naksniņu. 

Ērkšķu kronis 
Tas Kristus Kungs un Karalis  
Par visiem citiem pārāks. 
Nemirdz ērkšķu kronī zelts, 
Kas Viņa godam galvā celts. 
                                                                                                      
Par visu samaksāts – grēks ir dzēsts,  
Viss palicis zem Viņa paša kājām. 
Savā godībā pie Tēva labās rokas 
Tēvs Dēlu pacēlis uz savām mājām. 
 

Bet Mīlestība tā no cauri durtās Sirds, 
Kas reiz to sajutīs, tā nezudīs 
No debess augstumiem, līdz tās dziļumiem 
Dieva mīlestība ir un būs, kur pacelts Krusts. 

Valērija Kalve 

Bet ērkšķu kroni rotā 
Brīnumdārgās krāsas. 
No Karaliskās sirds 
Dzīvā Asins lāses. 

Rēzeknes mocekļu piemiņai 
No mirušo valstības, no Rēzeknes Miera ielas kapsētas, 

klusi, klusi, tāpat kā toreiz pirms 73 gadiem, viņi, visi 
nomocītie mocekļi, jūnija ziedošajā vasaras dienā, ar savu 
vārdu, dzimšanas gadu un arodu, caur „Rēzeknes vēstis” 
avīzīti atnāca pie manis, lai vēlreiz satiktos. 

Viņi visi zina, ka es neesmu viņus aizmirsusi. Viņi visi 
ir ieņēmuši savas vietas ne tikai izraktajā Miera ielas 
tranšejā, bet arī manā toreiz vēl 12 gadu vecas meitenes  
dvēselītē. Jau toreiz pie kapa tika nolasīti viņu vārdi, bet 
tagad tie manā priekšā ir izdrukāti avīzē. 

Jā, toreiz 1941. gadā man bija tikai 12 gadu un es uz to 
apbedīšanas notikumu biju ievesta no Rēzeknes bērnu 
nama, it kā uz pārgājienu. 

Šis pārgājiens ir palicis bērna dvēselītē ierakstīts uz 
visu mūžu. Es neko neesmu aizmirsusi – mēs to 
nedrīkstam aizmirst!!! 

Katru zārku ar moceklīti no automašīnas līdz izraktajai 
tranšejai pavadīju ar savu acu glāstu līdz viņiem atvēlētajai 
vietiņai garajā tranšejā. Lēni, lēni cits aiz cita tika nesti 
zārki un nolaisti izraktajā tranšejā, kuru tagad sauc par 
viņu kapa vietu. Cits aiz cita viens otram blakām sagūla kā 
brāļi. Pāri pārklāja garu, ļoti garu mūsu Latvijas karoga 
krāsas pārklāju un dzimtā zemīte uzsedza savu villainīti, 
siltu, mīļu un mūžīgu. Lai mūžīgs miers! 

Kapsēta bija smacīga gaisa piepildījusies. Tās bija viņu 
atvadas no saviem mīļajiem, no tuviniekiem, draugiem un 
pavadītājiem. Sāpes, izmisums un asaras lija. Dvēseli 
plosīja sāpes un neatbildēts jautājums: “Kāpēc, kāpēc tas 
noticis?” 

Mūžības valstībā ir daudz mājokļu, tā ir teicis mūsu 
Radītājs. Vairs sāpju nav, ir mūžīgs miers un sāpe palikušo 
dvēselē. 

Starp mocekļiem es ieraudzīju sava saimnieka Stiuriņa 
Antona vārdu: dz. 1904. g., saimnieks-zemkopis. Jā, tas ir 
viņš. 1939.gadā es šajā saimniecībā biju sarunāta par ganu 
meitu. Viņš bija mans darba devējs, bet es sava tēva 
lielajai ģimenītei — maizītes pelnītāja. 

Esmu vēl dzīvs liecinieks tam baigajam notikumam, un 
šī liecība man nāks līdzi līdz mūža galam.   

Valērija Kalve 

P.S. Rēzeknes NKVD čekas pagrabā 1941.gadā (30.06. – 
01.07.) mocekļa nāvē miruši 39 cilvēki, Latvijas pilsoņi, 
rēzeknieši. 

Arī šodien ņem pie rokas, 
Sargi mani briesmās. 
Palīdz sirsniņai arvien, 
Tīri saglabātai būt. 

Mīļais Jēzu, lūk, sirds mana 
Plaši atvērta ir Tev, 
Nāc un dzīvo tajā iekšā, 
Katru dienu, vienmēr! 
 

Mums ar mīļo bērniņu 
Dod Tu savu svētību. 
Ļauj, ka labs Tev būtu bērns, 
Palīdz vienmēr rātnam būt!                          Valija Cīrule 
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Apsveicam: 
draudzes lielo darbarūķi (vāveri) Antoņinu Ratnieks 

pagājušajā dzīves 75 gadu jubilejā 7.06. 
un sakristiānu Jāni Kloviņu pagājušajā Dzimšanas 

dienā 25.05. 
 

Mīļi sveicam Lielvārdes evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītāju Ingusu Dāboliņu pagājušajā 

Dzimšanas dienā 26.06. Arī viņa meitiņai Anniņai 
šajā dienā palika viens gadiņš: mīļu bučiņu viņai! 

 

Suminām gaviļnieci Genovefu Porieti dzīves 
skaistajā 75 gadu jubilejā 12.07. 

 

Sveicam ministrantu Leonu Tarvidu  
Šūpļa svētkos 21.07. 

„Mūsu draudze” redakcija: 
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(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv) 
Atbildīgais redaktors: Ilze Sniedziņa 

(e-pasts: ilze.sniega@inbox.lv) 

Dievkalpojumu kārtība  
Lielvārdes Romas katoļu draudzē 

Svētdienās: 
10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un 

adorācija; 
11:00 – Sv. Mise. 

Darbdienās: 
Pirmdienās: sv. Mise pl. 8:00. 

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās: 
sv. Mise pl. 19:00. 

 

16. jūlijā — Vissvētākās Jaunavas Marijas — 
Karmela kalna Dievmātes piemiņas diena  

19:00 — sv. Mise. 
 

25. jūlijā — Sv. Apustuļa Jēkaba  un sv. 
Kristofera, šoferu aizbildņa svētkos: 

18:00 — sv. Mise. Lielvārdes pilsētas svētku 
Ekumeniskais dievkalpojums luterāņu baznīcā  

pl. 19:30. Visi ir mīļi aicināti! 
 

26. jūlijā — Sv. Joahima un Annas, Jaunavas 
Marijas vecāku piemiņas dienā: 

19:00 - sv. Mise. Lūgsimies par topošajām mātēm. 
 

27. jūlijā — Rīgas metropolijas dievnamu 
iesvētīšanas gadadienā: 

11:00 — sv. Mise Lielvārdē,  
pēc kuras tiks pasvētītas automašīnas, motocikli 

un citi transporta līdzekļi un tiks dota           
svētība šoferiem. 

 

27. jūlijā — Kapusvētki Madlienas kapos: 
15:00 — sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem. 

 

2. augustā — Laulību Mise pl. 13:00. 
Pasaules Jauniešu dienu krusta sagaidīšana 

Lielvārdes Romas katoļu baznīcā  
ap pl. 10:00. Slavēšana, lūgšanas — līdz 12:45. 
Tas ceļos pa Latvijas dažādām draudzēm. Tiek 
aicināti piedalīties arī citu konfesiju un draudžu 

jaunieši!!! Nāciet visi piedalīties!!! 
 

3. augustā — Kapusvētki Lielvārdes katoļu kapos: 
11:00 — sv. Mise baznīcā. 

13:00 —  Vesperes un Procesija par mirušajiem 
kapsētā. Noslēgumā tiks dota svētība bērniem un 
jauniešiem. Pēc dievkalpojuma būs jaunuzlikto 

pieminekļu un kapu krustu pasvētīšana. 
 

Sakarā ar ļoti mazo katoļticīgo dalībnieku skaitu 
aizlūgums par mirušajiem Lāčplēša kapos šajā 
dienā nenotiks. Lūgsimies par visiem ticīgajiem 

mirušajiem kopīgajā aizlūgumā Lielvārdes 
katoļticīgo kapos. 

 

6. augustā — Kunga Pārveidošanās svētkos: 
19:00 — sv. Mise. 

8. augustā — Laulību Mise pl. 12:00. 

Vīru rekolekcijas  

Vīru rekolekcijas Suntažos notiks 25.-27. jūlijā. 
Vadītājs: misionārs no ASV Dons Tērbits. 
Kontakttalrunis: Raimonds (mob.  29555886).  
Reģistrācija: www.jazepaviri.lv  
Organizē Svētā Jāzepa vīru kalpošanas Rīgas 
Kristus Karaļa draudzes vīru lūgšanu grupa. 

SOS!!! 
Ir sākušies remontdarbi draudzes mājā un 

dievnamā, bet nav daudz čaklu palīgu, kuri 
gribētu palīdzēt tos veikt. Tādēļ aicinām palīgā 
visus draudzes locekļus atnākt pastrādāt kaut 
vienu stundu un izpildīt arī savu pienākumu pret 
draudzi un 5. Baznīcas bausli. Sazinieties par 
laikiem ar pr. Andri vai Geņu un Ņinu no 
draudzes. 

Jūsu draudzes gans — būvuzraugs  

Sirsnīga pateicība visiem draudžu locekļiem, kuri aktīvi 
iesaistās draudzes dzīvē un remontdarbos. Mīļš paldies 
arī visiem koristiem, ministrantiem, procesijas 
dalībniekiem. Sirsnīga pateicība katehētēm Ilonai 
Upeniecei un Tamārai Smirnovai par bērnu 
sagatavošanu uz Pirmo Grēksūdzi un Komūniju. 

Aicinām pieteikties svētceļojumam uz Aglonu ar 20 - 
vietīgo autobusu 14.-15.08. Aptuvenā maksa - 10 €.  


