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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 

Redakcijas sleja 

Dārgie Pestītāja un Dievmātes godinātāji! Esam 
nosvinējuši mūsu Māras Zemes 800 gadu jubileju ar 
skanīgajiem un karstajiem Aglonas svētkiem, svinot 
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas lielo privilēģiju 
15.08. Šīs svinības ievadīja Livonijas pirmā apustuļa sv. 
Meinarda svētki, kuru izskaņa bija 23.08. uz sv. Meinarda 
salas Ikšķilē. Par cik šogad 14.-15.08. iekrita brīvdienās, 
tad bija arī lielāks dievlūdzēju skaits šajos svētkos. It 
sevišķi rekordliels ticīgo skaits bija 14.08. Krusta ceļā, kad 
viss lielais Aglonas svētlaukums bija pilns un pārvērtās par 
milzīgu sveču liesmiņu laukumu. Tautas sirds beidzot 
varēja gremdēties dievbijīgās pārdomās par Kristus 
ciešanām un nožēlot savus grēkus, pieejot pie grēksūdzes 
un pieņemot Vissvētāko Sakramentu sv. Mises laikā. Dievs 
dāvāja mums šogad izcili jauku un siltu laiku, kas radīja vēl 
lielāku sirdsprieku lūgšanās zem dzidrajām mīļās Latgales 
debesīm. Protams, karstais laiks varēja būt par šķērsli 
piedalīties dievkalpojumos Aglonā vecākajai paaudzei, taču 
tie, kuri varonīgi uzupurējās, bija aktīvi dalībnieki arī 
šogad, starp kuriem bija arī mana 85 gadus vecā māmiņa 
Anna, kura izturēja arī visu nakti, lūdzoties bazilikā... 
Daudziem bija prieks satikt Aglonā savus draugus, radus, 
iegūt jaunus draugus, var būt pat nākamos dzīves biedrus. 
Vēlreiz visi varējām pārliecināties, cik liela žēlastība ir dota 
mūsu tautai caur šo svētvietu katoļticīgo sirdsvietā Aglonā, 
kur Dievmāte ir cēlusi savu troni mūsu zemē, kas jau 800 
gadus ir viņas patvērumā kopš 1215. gada, kad pāvests 
Inocents III to novēlēja Jaunavas Marijas aizbildniecībā: 
“Terra Mariana”. Burvīgie kora dziedājumi ļoti priecēja 
ticīgo sirdis, kuras piepildīja Sv. Gars. Noteikti visi 
atgriezās mājās Dieva uzrunāti, ja tikai atvēra Viņam savas 
sirdis. Priesteri ļoti smagi strādāja Aglonā, uzklausot 
stundām ilgi ticīgo grēksūdzes. Bet visvairāk strādāja pati 
Dievmāte, pieņemot garās svētceļnieku rindas sava troņa 
priekšā un aizsūtot visas savu pavalstnieku lūgšanas pie 
sava Dēla Jēzus troņa. Varētu salīdzināt Marijas darbu ar 
sv. Kristofer a — ceļinieku un šoferu aizbildņa darbu, kurš 
uz saviem pleciem pārnēsāja ceļiniekus pāri upei. Arī 
Dievmāte caurām dienām un naktīm Aglonā nepārtraukti 
veda nomaldījušās avis pie vienīgā īstā Gana — viņas Dēla 
Jēzus Kristus. “Caur Mariju pie Jēzus” - tāds bija mūsu 
tautas iemīļotā kardināla Julijana Vaivoda bīskapa logo. 
Paldies Jaunavai Marijai par šo ražīgo darbu mūsu dvēseļu 
pestīšanā, ko viņa palīdz kā Baznīcas Māte savam 
Dievišķajam Dēlam! 

Šogad Aizkrauklē no 18.-20. septembrim notiks Latvijas 
Jauniešu dienas 2015, kuru moto ir: “Svētīgi sirdsšķīstie, jo 
viņi Dievu redzēs” (Mt 5,8). Tā būs lieliska iespēja 
daudziem jauniem cilvēkiem apliecināt savu ticību un 
mīlestību uz Dievu caur moderno mūziku, kuru kā vienīgo 

viņi spēj akceptēt, atverot savas sirdis uz Kunga slavēšanu 
dziesmās, dejās, lūgšanās. Vairākiem tā varētu būt arī pirmā 
tikšanās ar Jēzu. Tāpēc visi tiek aicināti pamudināt savus 
ģimeņu jauniešus un draugus atrast labu gribu un doties uz 
šīm Jauniešu dienām Aizkrauklē. Tur būs jautri, jo labiem 
un atvērtiem jauniešiem vienmēr ir labi un jautri būt kopā. 
Tas ir daudz labāk, ja viņi pulcētos uz tādiem kristīgiem 
saietiem, nekā tusētos tikai pasaulīgajos koncertos, kur 
bieži dominē narkotikas, dzeršana un kautiņi... Mīļie 
jaunieši, esiet laipni gaidīti, un aiciniet arī savus draugus 
piedalīties šajā kristīgajā “tusiņā”!!! :)) 

Bet mūsu draudzes dzīvē turpinās līdzekļu vākšana tiem 
lielajiem dievnama pamatu un sienu stiprināšanas darbiem. 
Jau ir veikta grunts “Ģeotehniskā izpēte”, kuras rezultāti ir 
galīgi neiepriecinoši, jo visā zemes uzbēruma dziļumā 
esošā grunts arvien vēl ir ļoti irdena, kas veicina ēkas 
pamatu lēno nosēšanos ar tendenci turpināties arī turpmāk. 
Līdz ar to vienīgais iespējamais labākais risinājums uz doto 
brīdi ir pamatu nostiprināšana ar pāļiem, kas, diemžēl, ir tas 
dārgākais variants. Paralēli jau tiek gatavots būvprojekts 
šiem darbiem, taču tas arī prasa savu laiku, jo tas ir ļoti 
sarežģīts process, kā tādus darbus pareizi un kvalitatīvi 
veikt. Tāpēc draudzes interesēs ir turpināt vākt līdzekļus 
lielajiem remontdarbiem. Uz doto brīdi draudzes kontā ir 
ienākuši 1622,20 Eur no privātpersonām un dažiem firmu 
pārstāvjiem. Bet Rīgas arhidiecēzes draudžu 19.07.2015. 
vāktie ziedojumi uz doto brīdi sastāda 9591,38 Eur. Tātad 
kopā būtu 11 213,58 Eur.  Vēl ir neapkopota summa, ko ir 
ziedojuši mūsu un citu draudžu locekļi privāti prāvestam 
vai Grāmatu galdā. Visi šie ziedotāji ir pierakstīti. Daži ir 
ziedojuši remontiem, daži — apkurei, bet daudzi pagaidām 
neko nav noziedojuši... Gribu no sirds pateikties visiem 
ziedotājiem no mūsu un citām draudzēm, Rīgas 
arhidiecēzes prāvestiem, kuri ir atdevuši 19.07. kolekti 
Lielvārdei. Vēlāk būs iespēja arī redzēt katras draudzes 
ziedotās summas! Liels paldies arī tiem labas gribas 
cilvēkiem, kuri nepieder mūsu vai citām kristiešu 
draudzēm, iespējams, kuri pat sevi neuzskata par 
ticīgajiem, bet grib mums palīdzēt ar savu artavu: lai Dievs 
Jums visiem bagātīgi aizmaksā ar saviem debesu 
labumiem! Priekšā stāv lieli darbi. Būs jāpārinstalē arī 
elektrības vadi dievnamā. Iespējams, ja paspēsim sarosīties 
un sakārtot dokumentāciju, tad gribētos cerēt, ka vismaz 
līdz ziemai varētu iesākt kārtot fasādes pamatus un ierīkot 
silto draudzes tualeti priekštelpā.  

12.-14.09. svinēsim draudzes 40 stundu dievkalpojumus 
Svētā Krusta Paaugstināšanas godam, kas ir dievnama 
titulsvētki. Aicinu kuplā skaitā draudzi piedalīties šajās 
lielajās lūgšanu dienās, kad 13.09. jauniesvētītais priesteris 
Juris Skutelis (Aglonas vikārs) dos pēc sv. Mises savu 
Primicianta svētību. Gaidām visus!     Jūsu gans: pr. Andris 
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Svētīgais augusta mēnesis 
 

Šajā gadā augusts izdevās ļoti īpašs. Pirmo reizi nolēmu 
doties uz Aglonu katoļiem tik nozīmīgajos Vissvētākās 
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos. 

Ņemot vērā, ka 14. augusts bija piektdiena, tad cītīgi 
strādāju, lai vakarā no Rīgas ar satiksmes autobusu Rīga-
Dagda nonāktu Aglonā. Izgājusi no darba un tikusi gandrīz 
pusceļā sapratu, ka autobusa biļete man palikusi darba 
galda atvilktnē – skrēju pakaļ... Ar Dieva ziņu visu paspēju 
un veiksmīgi izbraucu, lai vakarā nonāktu uz skaisto 
Tautas Krusta ceļu. Ņemot vērā, ka šogad svētki sanāca uz 
brīvdienām piektdienā, ceļi bija pārpildīti, daudzi jo daudzi 
bija ceļā uz Aglonu. Tas priecēja, jo pierāda, ka tautai šie 
svētki ir nozīmīgi un daudzi kristieši vēlas tajos būt klāt. 
Satiksmes intensitāte bija tik liela, ka, tuvojoties Aglonai, 
bija ļoti garš sastrēgums, autobusa šoferis pieņēma lēmumu 
braukt pa pretējo joslu, lai tomēr pavirzītos uz priekšu. 
Pateicoties šādām darbībām tomēr daudz maz laicīgi 
nokļuvu līdz Aglonas bazilikai.  

Tautas Krusta ceļš jau bija sācies, iededzu svecīti un 
pievienojos kristiešu plūsmai, kas devās no stacijas uz 
staciju. Man, kas piedalījās šajā procesijā pirmo reizi, tas 
bija neaprakstāms piedzīvojums – daudzie tūkstoši svecīšu 
liesmiņu mirdzēja kā mūsu dvēselītes, kuras slāpst pēc 
Kunga gaismas un mierinājuma. Katrs šeit bija ieradies ar 
saviem mērķiem – gūt mieru, izteikt savas lūgšanas, būt 
kopā ar brāļiem un māsām Kristū, uzklausīt Dieva vārdu, 
kas ieskanējās katra sirdī... 

Šis neaprakstāmais Krusta ceļš deva lielu garīgu 
pacēlumu un iedvesmu... 

Nākamajā dienā no rīta ierados, lai nostātos garajā rindā 
pie Dievmātes svētbildes, nācās stāvēt  divas ar pusi 
stundas, kas ļāva pārdomāt daudzas lietas, kas svarīgas, gūt 
mieru un rast lielāku paļāvību uz Kungu.  

Tiekot jau gandrīz līdz ieejai pie Svētbildes, puiši 
formās durvis aizvēra, neko pat nepaskaidrojot. Kā pēc 
laiciņa noskaidrojās — bija ieradies Valsts prezidents R. 
Vējonis, premjere L. Straujuma un, protams, arī S. 
Āboltiņa. Kamēr prominences aplūkoja Dievmātes 
svētbildi, tikmēr tautai vajadzēja pagaidīt... Protams, ka 
daudzas tantes sāka kurnēt un pukstēt, kā tā var, kas tā par 
attieksmi pret tautu... Cik gan ierastas replikas, kas tik bieži 
dzirdamas visapkārt... Pasmaidīju un pie sevis noteicu, 
paldies Tev, Kungs, ka ļauj trenēt pacietību un iecietību, jo 
katram Tavam darbam ir pamats, kas mums katram 
jāsaprot un jāatšifrē. 

Pēc prominenču vizītes arī pārējie tika ielaisti un viss 
notika! Uz Sv. Misi paspēju, atradu vietiņu zālītē saulītē ar 
pudelīti ūdens un ļāvos šim skaistajam brīdim. Paldies Tev, 
Kungs, ka ļāvi man to izdzīvot klātbūtnē un klātesamībā, 
nedomājot ne par ko citu, kā vien par Dieva vārda kalpu 
sniegto iepriecinājumu. 

Novēlu ikvienam kristietim, lai arī kādai konfesijai tas 
piederētu, piedzīvot šo prieku būt kopā ar tūkstošiem 
kristiešu un sajust Dieva klātbūtni ikkatrā mirklī!!! 

Pilna iespaidu 16. augustā piedalījos Sv. Misē Dagdas 
katoļu baznīcā, kur priesteris pievērsa draudzes uzmanību 
par to, ka nepieciešama ne tikai barība miesai, bet arī 
dvēselei. Par šo tēmu daudz sprediķo arī mūsu pr. Andris, 
bet izrādās, ka šie jautājumi ir aktuāli ne tikai pie mums, 
bet arī citviet. Tā kā pareizi vien ir, ka mēs regulāri tiekam 

“dresēti” un aicināti regulāri pabarot savu dvēselīti, ko tik 
bieži izlaižam, aizbildinoties ar dažādām laicīgām lietām, 
kas vienmēr šķiet svarīgākas un nekādi nav atliekamas. Lai 
gan būtībā – stundā, kad Kungs mūs sauks pie sevis, 
nevarēsim aizbildināties ar gurķu marinēšanu Sv. Mises 

laikā, vai kādu citu “ļoti 
nozīmīgu” darbu... 
Vēl atrodoties garīgā 
eiforijā, tiklīdz kā tiku 
pie ilgi gaidītā 
atvaļinājuma, ieplānoju 
vizīti uz savu dzimto 
Gaiķu ev.-lut. draudzi 
Saldus pusē, kur 
dievkalpojumi notiek 
reizi mēnesī – katra 
mēneša 4. svētdienā. 
Apciemoju savu 
krustmāti, kura ir arī 
draudzes vecākā un 
cīnās par draudzes  
sadzīviskajām lietām. 
Darbu ir daudz – vasarā 

tika sākta baznīcas pamatu stiprināšana, tika izvākti soli, 
izņemta grīda, izrakts zemes slānis gan iekšienē, gan ārpus 
baznīcas, nepieciešams arī jumta remonts, baznīcas gailis 
nocelts un atrodas lejā pie altāra...  

Darbu daudz un plānu arī... Prieks, ka pašvaldība sniedz 
atbalstu, atbalstīti projekti Kultūrkapitāla fondā, meklētas 
citas iespējas, lai darbus veiktu... Lai Dieva svētība un 
palīdzība šai mazajai, bet man tik mīļajai draudzei un tās 
ganam Uldim Gailītim!! 

Tāds man izvērtās augusta mēnesis, piedzīvojot daudz 
prieka un man svarīgu atklāsmju, kas ikdienā bieži 
paskrien garām nepamanītas... 

Lai Jums katram izdodas piedzīvot ko līdzīgu!! 
Ar sveicieniem: Ilze Sniedziņa 

 
Kristus Rētas svētas 

 
Mūsu Pestītāja Rētas svētas, svētas, svētas: 
Grēcinieku nežēlības atstātās grēka pēdas. 
No Pilāta līdz krusta nāvei cietsirdībā sētas, 
Ciešanu Krustā nav tikušas slēptas. 

Kam acis, lai redz, kam ausis, lai dzird, 
Ko dvēsele redz, ko runā sirds. 
“Jēzus Sirds mūsu grēku dēļ satriektā, 
Lūdzam apžēlojies par mums!” 
“Kristus Žēlsirdības Asiņu straume, 
Lūdzam nomazgā mūsu grēcīgās dvēseles!” 

Valērija Kalve 

     Sirsnīga pateicība mūsu 
koristēm un ērģelniecēm par 
piedalīšanos 4 mūsu draudžu 
Kapusvētku dievkalpojumos:  

Madlienā, Lielvārdē, Krapē un 
Jumpravā. Lai Dievs aizmaksā! 
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Pārdomas par redzēto Vācijā 

Šovasar bija izdevība paciemoties pie 
mazbērniem Vācijā. Biju priecīga, ka piecu minūšu 
gājiena attālumā atradās katoļu baznīca. Ļoti liels, 
skaists dievnams, nosaukts Sv. Franciska godam. 

Vispār apmeklēju trīs baznīcas: sv. Antonija, sv. 
Franciska un Jēzus Sirds katedrāli. Jēzus Sirds 
katedrālē biju arī citreiz, ciemojoties pie mazbērniem. 

Pārsteidz vāciešu praktiskums, arī baznīcās. 
Nekādas greznības, nav ne paklāju, arī ziedi ir 

minimāli, mazs pušķītis uz altāra un pie Dievmātes 
skulptūras. Izmanto arī sauso ziedu kompozīcijas. Sv. 
Franciska baznīca izcēlās ar metālkalumiem. Ļoti 
lielas, metālā kaltas krustaceļa stacijas. Kalpoja 
priesteris cienījamos gados, kam bija grūtības 
pārvietoties, tāpēc misi celebrēja sēžot, toties ļoti 
skaisti dziedāja. Katrreiz bija kāds koncerts, spēlēja 
kādu mūzikas instrumentu vai dziedāja kāds 
mākslinieks. Piedalījās arī daudz bērnu no Franciska 
klostera skolas ar uzvedumu. Sv. Misi ievadīja ar 
procesijas gājienu. Gāja ar lielām svecēm desmit 
ministranti, pārsvarā meitenes, dažādu tautību: 
ķīnietes, vjetnamietes, arī meitenes no Āfrikas. Visi tik 
disciplinēti, nevienas liekas kustības. Katrs zināja savu 
pienākumu. 

Patika, ka, saņemot Komūniju, cilvēki ļoti 
pieklājīgi, nespiežas un neveido nepārvaramu sienu, 
kā tas notiek pie mums.. 

Man nebija pieņemams tas, ka komunikantu 
ieliek rokā un tad paši liek mutē kā konfekti, reti kurš 
pārkrustoties. 

Patika, ka nāk visa ģimene ar bērniem, arī jaunas 
ģimenes, bet, diemžēl, arī tur dievnami ir pustukši. 
Vienā svētdienā paskaitīju un biju pārsteigta, ka šajā 
lielajā baznīcā bija apmēram tikpat dievlūdzēju, cik 
pie mums. 

Vienā svētdienā sv. Franciska baznīcā bija 
atcelts dievkalpojums un aizbraucu uz Jēzus Sirds 
katedrāli. Tajā dienā tur notika ebreju dievkalpojums, 
patika īpatnējais dziedājums. 

Lielu pateicību gribu teikt Anastasijai, kura man 
katru mēnesi sūtīja ,,Mieram Tuvu” - tas man 
atviegloja sekošanu lasījumiem un evaņģēlijam sv. 
Misē. 

Antoņina Ratnieks 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Atmiņās par Aglonu 

Aglona tuvā, Aglona svētā, tālā, mīļā, skaistā, 
baltā... Tā varētu turpināt vēl un vēl. Liekas, ka 
Aglona man ir tuva un sen pazīstama vieta, jo tālajā 
1934. gadā šeit laulājās mana mamma ar tēti. Mamma 
bija ļoti cītīga baznīcā gājēja, jo nebija ne mašīnu, ne 
velosipēda. Kad dzīvojām Jasmuižas tuvumā (2 km), 
visu ceļu uz Aglonu atpakaļ gājām kājām, un nebija 
par grūtu. Tajā laikā ģimenē bija divi mazi bērni – dēls 
un meita (es). Tad uz ilgāku laiku izpalika Aglonas 

svētki, jo dzīvojām Īvandē (Kuldīgas rajonā). Pa šo 
tukšo laiku mēs, divas māsas, bijām ekskursijā pa 
Latgali no kolhoza. Bijām arī Aglonā. Mammas nu jau 
braukšana uz Aglonu atjaunojās septiņdesmito gadu 
vidū, sakarā ar dzīves vietas maiņu. Tad arī mamma 
sāka mūs apgaismot, stāstīt par šo baznīcu. Arī es sāku 
braukt uz Aglonu apmēram ik trešo, ceturto gadu.  

Uz Aglonu braucu, lai pagodinātu Vissvētāko 
Jaunavu Mariju, lai īsu brīdi pabūtu un lūgtos pie 
Dievmāmiņas altāra, kur jāizstāv gara rinda, lai lūgtos 
par savu dvēselīti, kas noilgojusies veselu gadu, lai 
satiktu Dievmāti Mariju, lai piedalītos Tautas 
Krustaceļā, kur nonākam ,,Golgātas kalnā,, un 
noliekam savu svecīti. To visu gribas piedzīvot ik 
gadu, bet dzīve taisa korekcijas un mūsu vēlmes ne 
vienmēr piepildās. Šā gada brauciens arī bija pēc 
septiņu gadu ilga laika. Diemžēl. Nevaru izskaidrot, 
kāpēc tā. Mana dvēsele ir piepildīta ar skaistiem 
dziedājumiem, garīgo mūziku un to draudzīgo 
atmosfēru, kas valdīja visapkārt. Paldies, tev, Aglona, 
un gaidi mūs vēl.  

Ludmila Apsīte 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pateicība! 
Sirsnīgi pateicos pr. Andrim par operatīvo rīcību 

formalitāšu kārtošanā sakarā ar mana vīra Viktora 
(82) Iestiprināšanu Aglonā Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā. 

Tā bija mūsu vaina, ka tikai 14. augustā 
pieteicāmies uz Iestiprināšanu, kad jau bijām 
nonākuši Aglonā. Nebijām padomājuši, ka ir 
vajadzīga draudzes prāvesta apzīmogota caurlaide 
un Iestiprināšanas krusttēvs, kā to prasa Baznīcas 
noteikumi. 

Bet šeit bija viss – svēta vieta Aglona, bīskapi, 
priesteri, svētceļnieki, skaists laiks, noskaņojums un 
arī mēs. Vēlreiz paldies pr. Andrim, kas bija tik 
pretimnākošs un saprotošs. Paldies arī mūsu 
draudzes ministrantam Vladimiram, kurš piekrita 
kļūt par Viktora krusttēvu Iestiprināšanas 
sakramenta pieņemšanas laikā. 

Ludmila Apsīte 
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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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
3.09. — Mēneša pirmā ceturtdiena: 

pl. 18:00 — Svētā Stunda. 
pl. 19:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes 

dzīvajiem locekļiem. 
4.09. — Mēneša pirmā piektdiena: 

Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 19:00. 
6. septembrī: pl. 11:00 – sv. Mise un svētība 

skolniekiem un studentiem. Euharistiskā 
procesija. 

8. septembrī: Dievmātes Dzimšanas svētki 
pl. 19:00 – sv. Mise. 

 

40 stundu dievkalpojumu kārtība 
Lielvārdes Svētā Krusta paaugstināšanas baznīcā 

 

1. diena - 12. septembrī: Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Vārda diena 

pl. 11:00 – sv. Mise Votiva.  
Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un adorācija 

līdz vakara misei! pl. 17:00 – sv. Mise un 
Euharistiskā procesija. 

 
2. diena - 13. septembrī: 

pl. 10:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un 
adorācija līdz misei! 

pl. 11:00 – sv. Mise un Euharistiskā procesija. 
Celebrēs jauniesvētītais pr. Juris Skutelis un 

visiem piešķirs savu svētību!!! Pateicības himna. 
 

3. diena - 14. septembrī: Svētā Krusta 
paaugstināšanas svētki – dievnama titulsvētki 

pl. 19:00 – svētku sv. Mise. 
 

29. septembrī: Svēto Erceņģeļu Mihaēla, Gabriēla 
un Rafaēla svētki 

pl. 19:00 – sv. Mise. 

Sveicam skolotājus, 
skolēnus un vecākus 

uzsākot Jauno mācību 
gadu! 

„Mūsu draudze” redakcija: 

Galvenais redaktors – pr. Andris Solims  
(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv) 

www.lielvardnieki.lv 
Atbildīgais redaktors: Ilze Sniedziņa 

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

Līdzjūtība!  
Personīgi savā un visas draudzes  vārdā izsaku 

visdziļāko līdzjūtību Aleksandram Kozlovskim ar 
viņa plašo ģimenes saimi, pavadot māmiņu Annu 

mūžības gaitās 90. dzīves gadā. Lai Labais 
Pestītājs uzņem savu uzticīgo kalponi debesu 

mājokļos un dāvā viņai mūžīgo mieru un prieku! 
pr. Andris Solims un Lielvārdes draudze 

Brāļi un māsas Kristū! 

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  

Milzīgs PALDIES visiem tiem, kuri palīdzēja 
pie granulu 20 tonnu izkraušanas 12.08.  

Tie bija: 
 Ģeņa, Ņina, Marija Celherte, Baiba un Vladimirs 
Čubatjuki, Ļoņa, Vera, Roberts,  Glebs, Andris 

Grizāns, Viktors Grumolds, Āris Tolstovs, Ralfs, 
Igors, Linards, Nauris, Jāzeps Tarvids, Ivars 

Laizāns, Māris Stars. Šoferi: Valdis Mednis un 
Jānis Ranka. 

Kā vienmēr vislielākais paldies Aleksandram 
Kozlovskim par laipni iedoto treileri granulu 

atvešanai. Un mīļš paldies Inčukalna SIA 
“Latgranulas” priekšniecībai par 

pretimnākšanu un atlaidi granulu iegādē visu šo 
pēdējo gadu laikā. Lai Dievs aizmaksā visiem 

mūsu labdariem!    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

                              Apsveicam 
                             Genovefu Ranku 

                             Šūpļa dienā (22.09.)! 
                                  Lai Dievišķais Ārsts stiprina  
                             veselību un Sv. Gars dod spēkus 

                      pazemīgi nest savu kalpošanas 
krustu ikdienā! 

“Svētīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs” (Mt 5,8) 
Jaunieši tiek mīļi aicināti piedalīties Latvijas Jauniešu 
dienās 2015 Aizkrauklē 18.-20. septembrim. Kopā 
slavēsim Dievu dziesmās, lūgšanās, pielūgsmē. Tiek 
aicināti visu konfesiju jaunieši. Pieteikties: 
www.jdaizkraukle2015.lv 


