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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Mīlestības un miera Dievs lai mājo Jūsu sirdīs!
Dārgie draugi! Vasaras otrais mēnesis savā
siltumatdevē šogad ir atpalicis no iepriekšējo gadu
skalas, sarūgtinot daudzus tūkstošus tūristu par
nespēju tik bieži nopeldēties mūsu Baltijas jūrā un
pasauļoties pludmalē. Bagātīgi nokrišņi pārspēja visus
rekordus. Tomēr arī šajā aizvadītajā jūlija mēnesī, kad
parasti draudzes locekļu skaits svētdienās samazinās
sakarā ar daudzu izbraucieniem atvaļinājumos,
vairākiem Lielvārdes draudzes locekļiem paliks
neaizmirstams svētceļojums pa Rīgas un apkārtnes
baznīcām 16.07. Tas bija ekumenisks svētceļojums,
kuru izdevās pirmo reizi noorganizēt manos divos
kalpošanas gados Lielvārdē. Kā izrādījās, interese par
šo svētceļojumu radās arī draugiem no luterāņiem un
pareizticīgajiem, kuri labprāt mums pievienojās. Tik
tiešām tas bija liels prieks doties kopā ar citu konfesiju
pārstāvjiem šajā dubultjubilejas gadā apskatīt vairākus
mūsu apkārtnes un Rīgas dievnamus, gan katoļu, gan
luterāņu un pat pareizticīgo katedrāli, kas ir tik burvīgi
atjaunota un tagad kalpo atkal Dieva godam, un
galvenais, tajos palūgties. Pavisam sanāca apciemot 12
dievnamus, gan lielos, gan pavisam mazus, kāds ir
piemīlīgais Tomes luterāņu dievnamiņš, kuru mums
laipni parādīja dežurante Ruta Andersone, braši
uzdziedot un uzspēlējot uz kokles. Kā pretstats
daudzus pārsteidza kapucīnu tēvu aprūpētais Rīgas Sv.
Alberta plašais dievnams, kas ir vislielākais no
pašreizējiem katoļu dievnamiem Latvijā. Šis
svētceļojums saistījās ar atlaidām, ko Latvijas bīskapi
ir izsludinājuši sakarā ar mūsu Māras zemes
pasludināšanas 800 gadiem, ko 1215. gadā veica
pāvests Inocents III. Savukārt pāvests Francisks ir
izsludinājis šo gadu par Dievam konsekrēto personu
gadu. Tāpēc iekļāvām maršrutā arī mūku un mūķeņu
apkalpotās klostera baznīcas, kā, piemēram, karmelītu
baskāju māsu klosterbaznīcu Īkšķilē, ko sanāca
apmeklēt jau dienas beigās. Zīmīgi, ka bija jūtama sv.
Meinarda klātbūtne šajā svētceļojumā, jo mums
izdevās palūgties pie viņa kapa vietas Doma baznīcā,
kas kādreiz bija katoļu izcilā katedrāle Rīgā, veltīta
Jaunavas Marijas godam, bet tagad ir brāļu luterāņu
katedrāle. Ar zināmu rūgtumu sirdī man nācās uzlūkot
sv. Pētera unikālo baznīcu, kuru kādreiz rotāja 32
altāri, bet tagad ir muzeja izstādes. Šis rūgtums laikam
paliks manā sirdī vienmēr, ka netika izmantota iespēja

atgriezt šo kādreizējo katoļticīgo dievnamu Latvijas
Romas katoļu Baznīcas īpašumā, ko pilsētas dome
1991. gadā reāli piedāvāja, kad bija jau pat
piereģistrēta Rīgas sv. Pētera katoļu draudze. Ļoti žēl,
ka esam otrreiz zaudējuši tik majestātisku dievnamu,
kas būtu tagad lieliska katoļticīgo katedrāle Rīgā... Jo
ienākot mūsu aktuālajā sv. Jēkaba katedrālē, varēja
tikai daudz ko salīdzināt un sirdī nopūsties. Diemžēl
vēsturi vairs nevar pagriezt atpakaļ, paliek tikai
nostalģija. Lai nu kā, ir prieks, ka šie vēsturiskie
dievnami šodien atkal darbojas un pulcina ticīgos uz
lūgšanām. Bijušais planetārijs tagad ir atkal
fascinējoša pareizticīgo katedrāle, kurā gandrīz visi
mūsu svētceļnieki aizdedzināja svecītes par saviem
dzīvajiem un mirušajiem. Arī tur mēs palūdzāmies
“Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir un Es ticu”
atlaidu saņemšanai. Saņēmuši svētību Daugavas krastā
pie sv. Meinarda salas Īkšķilē, mēs, kaut noguruši, bet
laimīgi un starojoši atgriezāmies mājās, pateikdamies
Dieva Apredzībai par saņemtajām žēlastībām.
Vismīļie draudzes locekļi! Pateicoties mūsu
arhibīskapa pretimnākšanai Lielvārdes dievnama
pamatu un sienu stiprināšanas darbu finansējuma
meklējumos, 19.07. visās Rīgas arhidiecēzes draudzēs
tika vākti ziedojumi, kas tiek pakāpeniski saņemti.
Protams, tie nenosegs visus vajadzīgos darbu
izdevumus, bet tomēr mēs ceram iesākt vēl šogad
fasādes pamatu stiprināšanu, ja Dievam labpatiks.
Tāpēc esam ļoti pateicīgi visiem priesteriem, kuri
atsaucās uz šo mūsu lielo vajadzību un ziedoja kolekti
remontdarbiem. Draudzes kontā ir sākuši ienākt arī
privātpersonu ziedojumi, gan mazi, gan lielāki. Esam
ļoti pateicīgi ikvienam labas gribas cilvēkam, ja pat arī
neticīgam, kurš gribētu mūs atbalstīt materiāli ar savu
artaviņu, lai saglābtu šo tikai 23 gadus veco un ārēji
skaisto dievnamu nākamajām paaudzēm. Šodien un rīt
vēl ir laiks to darīt, bet nedrīkstam to atlikt uz aizparīt,
uz vairākiem gadiem, lai dievnams nesabruktu.
Tādēļ mīļi aicinu arī turpmāk atbalstīt šo cēlo mērķi
un iespēju robežās ziedot remontdarbiem. Esam jau
veikuši grunts izpētes darbus (ģeoloģiju) un gatavojam
projektu šiem darbiem.
14. augustā svinēsim sv. Meinarda svētkus, bet
15.08. godināsim Dievmātes lielo privilēģiju viņas
Debesīs uzņemšanas svētkos, kas ir obligāti svinamie
svētki. Lai Aglonas Dievmāte Jūs visus sargā un svētī
šīs dzīves ceļos, ka mēs caur viņu slavētu Marijas
Dēlu Jēzu Kristu!
Pr. Andris Solims
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Svētceļojumā piedzīvotais

Svētceļnieku viedokļi:
Vanda Viļumovska - man šis svētceļojums ļoti
patika. Es pirmo reizi biju Rīgas Sv. Alberta baznīcā,
kura ir ļoti liela un grezna. Interesanta bija Mežaparka
Kristus Karaļa baznīca, kurai nesen pabeigts remonts
un viss iekārtots ļoti grezni un ērti, pat trūkst vārdu, lai
izstāstītu... Ārā pat iekopts skaists dārziņš. Sv.
Antona baznīca ir jauna, ārpusē arī viss sakopts. Ļoti
skaists brauciens! Ja būs veselība vēl kādā šāda veida
braucienā, es arī labprāt dotos.
Vija un Vera no luterāņu draugiem - Paldies, mīļie
katoļu draugi! Šis svētceļojums bija kaut kas
neaizmirstams, mūsu diena bija piepildīta ar
lūgšanām! Tik daudz jauna mēs vēl uzzinājām, par ko
pateicamies Pr. Andrim Solimam! Jūsu priesteris ir kā
atvērta grāmata tiem, kas vēlas iegūt un papildināt
zināšanas par ticību un Dieva mīlestību! Cik daudz
spēj dot mums Kungs! Pēc svētceļojuma mēs visi
tikām garīgi atjaunoti un dāvājām prieku savai
dvēselei! Baznīcas bija skaistas un apbrīnas vērtas, tik
daudz mīlestības stāstu tās nes! Paldies par skaisto
dienu! Viss bija brīnišķīgi!
Geņa
Ranka –
Viss bija
ļoti labi.
Brauciens
man ļoti
patika,
īpašu un
vislielāko
iespaidu
atstāja
Kristus
Karaļa baznīca (skat.att.). Esot šajā dievnamā,
domāju, lai Dievs dod man veselību un gadus, lai mēs
varētu saremontēt savu Lielvārdes baznīcu tik baltu un
gaišu. Svētums un gaišums šajā baznīcā plūda tā, ka to
juta ikkatrs... Priesteris A. Solims pats par visām
baznīcām ļoti daudz stāstīja un bija ļoti zinošs gids.
Visi bija apmierināti. Vēl jāpiemin, ka priesteris uz
pēcpusdienu bija tik ļoti atvērts un vairs ne tik
nopietns un stingrs kā ikdienā, un domāju, ka būtu
bijis ar mieru mūs vest vēl uz kādu baznīcu, kaut vai
visu nakti...
Noslēgumā vēlos pateikties priesterim A. Solimam
par lielisko ideju un saplānoto maršrutu, kā arī visai
svētceļnieku grupiņai par atsaucību un disciplinētību:
— Geņai Porietei, Ludmilai Apsītei, A. Strucinskai, M.

Ir ceturtdienas rīts. Mēs pulcējamies dažādās vietās,
lai ar vienu autobusu dotos nebijušā pasākumā –
Svētceļojumā. Jau iepriekš mēs visi zinājām, kādās
baznīcās mēs lūgsimies par savām un draudzes
vajadzībām. Bijām sagatavoti braucienam.
Apbrīnas vērta ir katra baznīca un tās ir tik atšķirīgas!
Kaut vai Vissvētākās Trīsvienības baznīca – moderni
celta no ārpuses un ieeja lūgšanu telpā savdabīga. Nevar
nepamanīt brīnišķīgu altāra lielo gleznu – Jēzus basām
kājām iet pa akmeņainu ceļu, un šķiet, ka Viņš ir tepat
mūsu vidū. Viņš ir pacilāts un ar tālejošu skatu. Cenšas
savu liecību, esamību parādīt visām tautām. Patiesa
ir šī glezna.
Dievs ir Gaisma. To vislabāk varēja redzēt Kristus
Karaļa baznīcā. Tā gaisma, kas staro no ikviena
priekšmeta, altāra, ziediem (baltas rozes un lilijas),
sienām, kolonnām, logiem, griestiem piepilda visu lielo
telpu, arī mūs – svētceļniekus. Arī mūsu prāvests Andris
tērpies baltā ornātā celebrē Sv. Misi. Bija īpaši laba
sajūta būt šādā gaismas pilnā Dievnamā, lūgt Dievu un
izteikt pateicības, ka esam šai brīnišķīgajā baznīcā. Arī
grēksūdze likās vieglāka, brīvāka, drošāka, kā to iesaka
Svētie Raksti.
Protams, bijām arī trīs dižajās baznīcās: Doma
baznīcā, Jēkaba katedrālē, Pētera un Sāpju Dievmātes
baznīcā.
Vistuvāko, siltāko un mājīgāko iespaidu uz mani
atstāja Sv. Antona baznīca. Likās, ka esam atbraukuši
pie labiem draugiem. Tā vienkāršība un Krusts ar
Pestītāju virs galvenā altāra ir līdzīgi ar mūsu baznīcu.
Sv. Antona svētbildes papildina un nosedz kailās sienas.
Arī prāvests Oļģerts Daļeckis mūs uzņēma ar siltumu
sirdī, kā senus draugus. Teica mums nelielu uzrunu un
vēlēja veiksmi remontdarbos, ticību saviem spēkiem:
“Uzticaties un paļaujaties, prāvests Andris jūs
nepievils!” Ar šiem labiem vēlējumiem devāmies tālāk.
Nākošā vieta kur mēs piestājām, bija Ikšķiles
klostermāsu baznīca. Pie Saulkalnes uznāca spēcīgs
lietus, it kā visu dienu aizturēts, lai nesaliedētu mūsu
plāni ģērbtos svētceļniekus. Ikšķiles klostermāsu baznīca
nesen celta. Vēl turpinās darbi ārpusē, tā kā ieiešana bija
problemātiska (dēļi, akmeņi, ūdens lāmas līdz potītei).
Baznīca neliela, askētiski iekārtota, tāpat kā klostermāsu
dzīve šajā namā. Piedalījāmies dienas noslēdzošā
lūgšanu stundā – dziedājām Kompletoriju no laju
“Breviāra”.
Šī svētceļojuma noslēdzošā lūgšana un godināšana
bija Sv. Meinarda godam. Viņš ar rožukroņa zīlēm
kabatā un Svētajiem Rakstiem (Bībeli) padusē ieradās
senajā Livonijā 12. gadsimtā. Pateicoties Sv. Meinarda
apustuliskajam darbam Latvijā tika ieviesta katoļticība
un tā ir saglabājusies un attīstījusies līdz mūsdienām.
Tā mūsu pateicības lūgšana aizskanēja pāri Daugavas
ūdeņiem līdz Sv. Meinarda celtās baznīcas drupām salā.
Paldies prāvestam Andrim par saturīgo un
daudzpusīgo svētceļojumu.
Ludmila Apsīte

Nartišai ar māsu, Vandai, Janīnai Laizānei, Širēviču
ģimenei, Annai Ronei, Veltai Gobiņai, Austrai Grebskai,
Annai Sinātei, Anastasijai Neretniecei, Lidijai, Anitai
Ozolai, Skaidrītei, Jadvigai Zlanītei, Vaļai Kovaļenko,
Malvīnei, Svetai Lapsai, Annai Ļesnečonokai, Marijai,
Andrejam Griķim, Ievai Podegradei, Toņai un Žoram,
Elvīrai, Anastasijai, Čubatjuku ģimenei – Baibai, Ivaram
Edgaram, Jānim un Ilzei Kloviņiem, Verai Vilnītei, Zandai
un Vijai.
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Māras zemē Latgalē

Svētceļojums ar pr. Andri Solimu
Mīļie Lielvārdes Romas katoļu draudzes locekļi! Bija
patiess prieks iepazīties ar Jūsu draudzes saliedētību,
prieks bija lūgt Dievu kopā ar Jums. Par to pateicos
manai mīļajai Verai Vilnītei, kura man šo svētceļojumu
dāvināja, līdz ar to deva man neizmirstamus priekus
dvēselei! Lai Dieva žēlastība vienmēr ir ar viņu un viņas
ģimeni!
Šis bija mans pirmais svētceļojums, tāpēc radīja
daudz dažādu emociju. Esmu, pirmkārt, sajūsmā par Jūsu
draudzes ganu un svētceļojuma organizatoru pr. Andri
Solimu. Esmu pārsteigta par tik labi organizētu
pasākumu, par tik zinošu priesteri - jebkurā jautājumā,
un ne tikai tas — vēl visu papildina dziedājumi, kura
priekšgalā ir Jūsu draudzes vadītājs. Tas mani uzrunāja
un mana dvēsele gavilēja Dievā kopā ar lūgšanām un
dziesmām!
Un vēl, brīžiem likās, vai tiešām tas, ko redzu, ir
tepat tuvumā, dažu desmit km attālumā? Tik cēlas un
skaistas, bagātīgas baznīcas... un tepat! Tas man bija
pārsteigums, es biju sajūsmā par katru no baznīcām, un
tomēr man pēc izjūtām radās tāds manai sirdij tuvāko
baznīcu (no 12 ) trijnieks, proti:
1. Sv. Trīsvienības Romas katoļu
baznīca (skat. att.), šeit man nebija
vārdu, es baudīju lielāko ikonu
Latvijā un prom no šīs baznīcas
man iet negribējās, bet gan
skatīties uz Pestītāju, kas attēlots
ikonā un būt kopā ar Viņu;
2. Rīgas Kristus Karaļa Romas
katoļu baznīca - gaiša, grezna un
tomēr silta, ar brīnišķīgu Svēto Misi;
3. Marijas Magdalēnas
Romas katoļu baznīca vienkārši apburoša baznīca.
(skat. att.)
Es
pabaroju
savu
dvēseli, sasildīju savu sirdi
un kļuvu nedaudz gudrāka!
Es sapratu, ka diena, kas
nodzīvota
lūgšanā
un
Dieva klātbūtnē ir pati
vērtīgākā man! Paldies priesterim, Jūs esiet liels
ieguvums Jūsu draudzei un arī man! Uz tikšanos!
Zanda no Ogres katoļu draudzes

Svēta, mīļa Māras zeme, Māras vārdā godināta,
Māras zemes bērni zina kā Dievmāmiņu jāgodina.
Esi sveicināta, Karaliene, Dieva Žēlsirdības Māte,
Kā debess pulku sadraudzībā, tā Māras Zemē
Aglonā.
Māras zemes bērni ar Rožukroni rokās
Svētā ceļojumā pie Karalienes dodas.
Visi ceļi, tilti - saules sasildīti, silti,
Labais ceļa vējš savus spārnus plēš, ceļam spēkus
dveš.
Rožukroni skaitot, Dievmāmiņas ceļu ejam,
Dievmāmiņu godinot, sev sirdi vaļā veram Kā jūras zvaigzni Dievmāmiņu no dzelmes augšup
ceļam.
Rīta zvaigznes spožumā viņu vaigā redzam.
Dieva nama torņi augstu, augstu gaisā
Raugās tālumos svētceļnieku gaidās.
Svētceļnieku daudz no visām malu malām
Uz Karalienes svētkiem nāk un nāk bez skaita.
Aglonas svētvietā plašie vārti ir vaļā,
Skan brīnišķā dziesma latgaļu mēlē:
“Jaunova Svātō, Aglyunas bazneicā,
Ar sovu spāku dori daudz mums prīca...”
“Māmeņa myusu, kreitam mēs pret Tevi:
Pasorgōj, lūdzam, vysod sauc pi sevis.”
Tu myusu Mōte, mēs bārni Tovi,
Tovs Dāls par Mōti Tevi mums devis.
Debesīs uzņemtā Karaliene, lūdz par mums!
Valērija Kalve
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pateicos visiem svētceļojuma rīkotājiem. Tā bija lieliska
iespēja apskatīt Rīgas baznīcas un uzzināt par tām kaut ko
vairāk, palūgties un jauki pavadīt dienu.
Grūti izcelt kādu vienu no redzētajiem dievnamiem, vai
viennozīmīgi pateikt, ka kāds no tiem bija skaistāks par
citiem. Svētā Alberta baznīca likās ļoti varena, pat
majestātiska. Savukārt Sāpju Dievmātes krāšņais altāris
burtiski apžilbināja. Ar Rīgas Doma skaistajām vitrāžām
neviena no redzētajām baznīcām nevarētu sacensties. Biju
nolēmusi baudīt šo dienu neko nefotografējot, bet, kad
Kristus Karaļa baznīcā uz altāra ieraudzīju Jēriņu, es
nespēju atturēties. Man patika viss, ko es redzēju. Īpaši man
patika tik daudzas un dažādas kanceles, jo tas man asociējas
ar tādu baznīcas neatņemamu daļu, laikam tāpat kā ērģeles.
Katra no redzētajām baznīcām uzrunāja ar kaut ko savu,
katrā bija kaut kas īpašs, bet visas vienoja lūgšana.
Interesanti, vai kāds ievēroja, kurā baznīcā bija visērtākie
lūgšanu soli? Es domāju, ka šeit viennozīmīgi uzvarēja
Vissvētākās Trīsvienības baznīca.
Pajautāju bērniem, kura no baznīcām viņiem patika
vislabāk. Edgars savu balsi atdeva Tomes luterāņu baznīcai,
jo tur esot bijis visātrāk, savukārt Ivars izvēlējās
Pareizticīgo katedrāli, viņu apbūra tās krāšņums.
Baiba Čubatjuka

Mūsu
grupa
ciemos
pie pr.
Māra
Zviedra
Rīgas
Sāpju
Dievmātes
Baznīcā
16.07.
2015.
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Jauka tikšanās Vissvētās Trīsvienības baznīcā
Nopriecājušies par šīs baznīcas skaisti sakopto
dārzu, iegājām iekšā, un pirmais, ko satikām, bija
mūsu kādreizējais priesteris Vitolds Kokars. Kaut arī
viņš bija ceļā uz biktskrēslu, mūs tūlīt veda parādīt
baznīcu, īsi pastāstīja un kopā nofotografējās.
Šī ir pirmā baznīca, ko Rīgā uzcēla pēc 50 gadu
garā aizlieguma laika. Tā atrodas Deglava ielā 63,
Purvciemā, starp jaunuzceltajām dzīvojamām
daudzstāvu mājām, atgādina kuģi, kuram masta vietā
ir tornis ar apzeltītu krustu galā. Man bija tā laime
piedalīties šīs baznīcas atklāšanā 2006. gadā.
Draudzes prāvests tad bija Oļģerts Daļeckis, vikārs
Vitolds Kokars. Baznīcu iesvētīja kardināls Jānis
Pujāts, par to daudz rakstīja presē.
Baznīcu ir projektējusi vesela arhitektu grupa no
SIA „Uģis Šēnbergs arhitekti”. Nama visas kontūras
un līnijas tiecas uz augšu. Arī logi trīsstūrveidīgi.
Uzgājienam uz otro un trešo stāvu nav pakāpieni, bet
slīpa augšupceļoša plakne.
Pārsteidzoši liela ir Ērika Pudzāna veidotā
altārglezna – 10 metru augsta un 6 metri plata. Tā esot
lielākā altārglezna Latvijā. Tajā attēlota Jēzus
kristīšana Jordānā, kad Viņš pēc kristīšanas kāpj
krastā un atskan Dieva balss. Redzams arī Svētais
Gars baloža veidā. Kristus šajā gleznā ir mazliet
sastindzis cietēja izteiksmē. Atklāšanā stāstīja, ka
autors Kristus tēlā ielicis sava dēla seju. Arī
Krustaceļa gleznās, kuras atvestas no Holandes vai
Vācijas, autors Kristus tēlu pārveidojis, tur
iegleznojot sava dēla seju. Par to presē iebilda
mākslinieki, bet Baznīca to pieņēma. Ērika Pudzāna
altārgleznas ir arī vēl Lēdmanē, Pļaviņās, Suntažos un
citur.
No 2011. gada Vissvētās Trīsvienības draudzi
vada prāvests Edgars Cakuls. Tur plaši izvērsts
karitatīvais darbs un darbs ar jauniešiem, Sv. Mises
tiek svinētas darbdienās trīs reizes, bet svētdienās
piecas reizes.
Anastasija Neretniece

Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē
Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:30 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: sv. Mise pl. 19:00.
6.08. — Kunga Pārveidošanās svētki:
(Mēneša pirmā ceturtdiena)
pl. 18:00 — Svētā Stunda.
pl. 19:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem.
7.08. — Mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 19:00.
9.08. — tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā
semināra uzturēšanai. Paldies par atsaucību!
13. augustā: sv.Mise pl. 11:00.Vakara Mise nebūs!
14. un 15. augustā sv. Meinarda un Dievmātes
Debesīs uzņemšanas svētkos dievkalpojumi
Lielvārdes baznīcā nenotiks. Piedalieties sv. Misē
Ogres baznīcā.
23. augustā:
Īkšķilē uz sv. Meinarda salas būs arhibīskapa
vadītā Mise un Iestiprināšana 15:00.
30. augustā:
14:30 — Sv. Mise Ķeipenē;
16:00 — sv. Mise Madlienas pansionātā.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kapusvētku kārtība:
2.08. — Lielvārdes katoļu kapos:
pl. 11:00 sv. Mise baznīcā, pl. 13:00 Vesperes un
Procesija par mirušajiem kapsētā.

Vissirsnīgākā pateicība visiem
ziedotājiem un Rīgas arhidiecēzes
priesteriem par 19.07. kolekti, ko
noziedojāt Lielvārdes dievnama
pamatu un sienu stiprināšanai.
Lai Dievs Jūs svētī un dāsni
atalgo!!!
Lielvārdes draudze un prāvests

9.08. — Krapes kapos:
pl. 15:00 sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.
23.08. — Jumpravas kapos:
pl. 15:00 sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.

Brāļi un māsas Kristū!

„Mūsu draudze” redakcija:

Aicinām ziedot Baznīcas 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
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