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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Kristus ir augšāmcēlies!
Patiesi ir augšāmcēlies un uzkāpis debesīs un
atsūtījis Svēto Garu!
Ar šiem Lieldienu laika noslēguma posma
sveiciena vārdiem vēlos sirsnīgi sveikt visus mūsu
draudzes locekļus un šīs avīzītes lasītājus pēdējā
Lieldienu mēnesī, kurā iekrīt visi svarīgākie svētki
pēc Kristus Augšāmcelšanās. Proti: Kunga
Debeskāpšana, ko svinēsim 5.05. ar svinīgu
Debeskāpšanas procesiju sv. Mises sākumā, atceroties
Jēzus definitīvo šīs zemes atstāšanu 40. dienā pēc
Viņa slavējamās Augšāmcelšanās, paliekot gaidās uz
Kristus Parūziju laiku beigās. Tad piecdesmitajā
dienā, 15.05., svinēsim Baznīcas dzimšanas dienu
Svētā Gara nonākšanas svētkos, ar kuriem arī
noslēgsies skanīgais Lieldienu laiks, kura 50 dienas
būsim nosvinējuši kā vienu lielu Pashas dienu.
Daudziem paliks sirdīs un prātos ļoti skanīgie šī gada
Lieldienu svētki ar daudziem brīnišķīgiem kora
dziedājumiem gan Svētajā naktī, gan Pashas
svētdienas rītā, ko ievadīja sensenās tradicionālās
Rītas slavas dziesmas jeb Laudes, kuras, iespējams,
latviski tika dziedātas tikai pie mums, jo visur
priesteri un tauta steidzas ātrāk nosvinēt svētkus. Bet
mums pietika laika, jo visu nakti mēs pavadījām kopā
ar Uzvaras Ķēniņu viņa cīņā ar Nāvi, triumfēdami par
Dzīvības rītausmu, ko Kristus mums dāvāja caur savu
Augšāmcelšanos. Tāpēc jo sevišķi liels bija prieks
slavēt Debesu Tēvu tiem, kuri palika nomodā visu
nakti. Orķestra pavadījumā koris dziedāja himnu
Vissvētās Trīsvienības godam “Gloria Tibi Trinitas,”
un tad kopā ar orķestri visi devāmies Rezurekcijas
procesijā pa āru, dziedot tradicionālo himnu “Priecīga
mums ir šī diena”. Atgriežoties dievnamā, vienojāmies
pateicības himnā “Te Deum laudamus” (Tevi, Dievs,
mēs slavējam) un svinējām kuplā skaitā Euharistiju.
Bija patiess prieks par pilno baznīcu, kas slavēja
Augšāmcelšanās brīnumu ar sirsnīgām lūgšanām un
dziesmām, kuras ļoti izteiksmīgi izpildīja koris.
Dievkalpojumu beigās tika pasvētīti atnestie
Lieldienu ēdieni, kuri vēlāk tika likti mājās uz svētku
galda. Mums ir senas un skaistas kristīgas tradīcijas
Lieldienās, kas nesaistās tikai ar šūpolēm un olu
ripināšanu. Gribētos, lai laicīgie prieki un izpriecas
neaizēnotu kristīgo pienākumu piedalīties svētku
dievkalpojumos visās Trijās Lielajās dienās, kas
sastāda Lieldienu svētkus. No sirds pateicos visiem,
kuri aktīvi ņēma līdzdalību šajos Lielās nedēļas

dievkalpojumos, palīdzēja tos organizēt un vadīt.
Sirsnīga pateicība mūsu draudžu aktīvistiem, floristei,
ērģelniecēm, koristēm, ministrantiem, procesijas
dalībniekiem un visai Dieva tautai par līdzdalību un
lūgšanām. Domāju, ka šogad mums sanāca labi un
svētīgi nosvinēt Lieldienu svētkus Lielvārdes draudzē.
Maija mēnesis ir veltīts Dievmātes godināšanai,
kad katru vakaru pēc sv. Mises dievnamā dziedāsim
Litāniju un dziesmas Vissvētākās Jaunavas Marijas
godam, slavējot Dievadzemdētāju par Viņas Dēlu, ko
Dievmāte dāvāja pasaulei kā Pestītāju. Aicinu
praktizēt šos Maija mēneša dievkalpojumus arī
ģimenēs, kopīgi pulcējoties pie Dievmātes svētbildes
un skaitot vai dziedot Litāniju un citas dziesmas
Marijas godam. Atcerēsimies, ka Jaunava Marija
nekad nav aizmirsusi nevienu savu godinātāju un
vienmēr nākusi palīgā cilvēcei, kas viņu piesauc
palīgā.
22.05. aicinu draudzi nosvinēt svētkus neiespējamo
lietu aizbildnes sv. Ritas godam, kuru sevišķi
godinām mūsu draudzē katra mēneša 22. datumā. Tā
būs jauna atlaidu diena Lielvārdē, kad varēsim uzticēt
Kungam savas problēmas caur sv. Ritas
aizbildniecību.
Savukārt 26.05. Baznīca svinēs Kristus Miesas un
Asiņu svētkus jeb Vissvētākā Sakramenta svētkus,
kuru oktāvas svētdienā 29.05. dosimies euharistiskajā
procesijā ar 4 evaņģēlijiem. Tik bagāts ar Baznīcas
svētkiem būs šis maija mēnesis! Izmantosim Dieva
žēlastības daudzumu, ko Kristus mums piedāvās caur
šiem lielajiem svētkiem!
Bet personīgi gribētu aicināt draudzi uz pateicības
dievkalpojumu par maniem 25 Priesterības
nokalpotajiem gadiem 11.06. pl. 11:00 Lielvārdes
baznīcā. Zinu, ka esmu tikai necienīgs Kunga kalps,
tāpēc vēl vairāk gribu Jēzum pateikties, ka Viņš mani
izvēlējās par savas druvas strādnieku un ļāva šo laiku
pilnībā veltīt Dievam un Baznīcai. Būšu priecīgs, ja
turpināsiet lūgties par mani un pieņemsiet mani tādu,
kāds es esmu, ar visām manām vājībām un
dīvainībām. Cenšos kalpot pēc savas labākās
sirdsapziņas, taču ne vienmēr tas sanāk labi un tā, kā
to visi gribētu. Ar jūsu lūgšanu un finansiālo atbalstu
gribētu uzsākt tuvākajos mēnešos dievnama pamatu
stiprināšanu, lai atjaunotu šo Kunga namu uz tā 25
gadu jubileju, ko svinēsim nākošgad, ja Dievs atļaus.
Lai jums visiem laba veselība un miers sirdīs! Esiet
vienoti un priecīgi mūsu draudzes patrioti: nāciet šeit
tikai un vienīgi Kristus dēļ! Jūsu gans: pr. A. Solims
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Klusā Sestdiena
Sāpju Dievmātes stunda tika svinēta Lielajā
Sestdienā, lai pieminētu tās sāpes, ko Viņa izcieta
Dēla krustaceļa laikā. Marijai bija ļoti sāpīgi redzēt
mīļoto Dēlu apsmietu un šaustītu. Tā bija Sāpju Mātes
piemiņa stunda. Ir jākonstatē, ka daudzi ticīgie vēl nav
izpratuši Dieva Mātes lomu mūsu dzīvē, nav
novērtējuši, cik daudz palīdzības Viņa mums sniedz.
Marija rūpējas par ikvienu, kas sauc pēc palīdzības.
Mēs labi apzināmies, ka Krustaceļā Māte savu Dēlu
pavada visa ceļa garumā. Kādas sāpes tā cieš, redzot
savu Bērnu tik ļoti mocītu un šaustītu. Arī mums to
vajadzētu pārdzīvot, iedomājoties, ka krustu nes mūsu
dēls. Uz Sāpju Mātes ciešanu godināšanas stundu bija
atnākušas kādas desmit sievietes un viens vīrietis.
Ikdienā mēs skaitām Rožukroni, Litāniju, kurā
godinām Dievmāti Mariju, bet Lielajā Sestdienā esam
vienoti ar viņu, apcerot Kristus Mātes sāpes Dēla
Krustaceļā un nāves stundā.
Marija zināja Jēzus dzīves notikumus. Uzsākot
sludināšanu, Jēzus strikti nošķīra personīgās attiecības
un sludināšanu, kas bija Tēva dots uzdevums.
Tiekoties ar māmiņu divatā, Viņš bija maigs, saprotošs
un klausījās viņas padomos, godāja savu māmiņu,
rūpējās, lai viņai nekā netrūktu. Viņi ļoti mīlēja viens
otru.
Vienpadsmitajā stacijā, kad Jēzus ir pacelts krustā,
viņš saka Mātei, norādot uz mācekli Jāni: “Sieviet, lūk,
tavs dēls”. Un Jānim: “Redzi, tava Māte. No tā brīža
māceklis ņēma viņu pie sevis”. (Jņ 18, 26-27)
Marijai jāsamierinās ar visu, viņa cieš. Marijai
vajadzīga līdzjūtība un atbalsts šajā neizsakāmi grūtajā
brīdī arī no mūsu puses. Līdzīgi arī mums ir vajadzīgs
Marijas atbalsts, ko izsakām lūgšanā “Esi sveicināta,
Marija,” kad saucam: “lūdz par mums, grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Amen.” Varētu teikt, ka
Dievmāte Marija “uzlasa” visas mūsu lielās un sīkās
lūgšanas un tās aiznes savam Dēlam. Marija kā mūsu
mīlošā Māte rūpējas par mums, saviem bērniem,
lūdzot no sava Dēla žēlastību ikvienam lūdzējam.
Mīlam, cienām un godinām Dievmāmiņu visos viņas
svētkos, lūdzot viņas palīdzību arī ikdienā!
L. Apsīte

Lieldienas
Lieldienas svin visi, tikai katrs ar savu saturu.
Intervijās redzam, ka galvenā loma ierādīta zaķim,
olām, šūpolēm, odiem. Tā atbild bērni un arī vidējās
paaudzes cilvēki. Mums, katoļticīgajiem, tie ir lielākie
svētki gadā, kad Dieva Dēls Jēzus, uzvarējis nāvi,
augšāmcēlās. To Viņš bija vairākkārt stāstījis saviem
mācekļiem, bet tie neieticēja. Bija liels brīnums trešajā
dienā, kad kapa akmens bija novelts un kaps bija
tukšs.
Mūsu baznīcā par to vēstīja skaļās zvanu skaņas un
ērģeļu bazūnes. Visa baznīca kļuva gaiša, to piepildīja
Jēzus ar savu mīlestību, žēlsirdību un gaismu. Visi, ap
sešdesmit, uzticīgo Jēzus sekotāju, bijām pacilāti un
priecīgi. Prāvests sprediķa sākumā pavēstīja priecīgo
vēsti: “Kristus ir augšāmcēlies! - Patiesi ir
augšāmcēlies!” Tā bija pirmā Euharistija pēc Kristus
krusta nāves, galvenā Lieldienu mise – svinīgs un
nozīmīgs mirklis. To mums Kristus Pēdējo vakariņu
laikā bija novēlējis: “Dariet to manai piemiņai!”
Saņemot Euharistiju, esam drošībā, ka Jēzus, mūsu
draugs, nav mūs pametis un ir ar mums maizes zīmē,
kurā Viņu pagodinājām publiski uzstādītajā
monstrancē atlikušajās stundās līdz rītausmai.
Uz jaukajām rīta Laudēm pl. 7:00 un Misi, ko
ievadīja svinīga procesija pa āru, sanāca daudzi
cilvēki. Laudes skanīgi dziedāja koris un visi
baznīcēni no izdalītām nošu lapiņām. Pēc procesijas
koris dziedāja pateicības himnu “Te Deum
laudamus” (Tevi, Dievs, mēs slavējam). Dievnams
bija pilns, visas sēdvietas aizņemtas, vairumā vidējā
paaudze un jaunatne. Tā sen nav bijis. Tas nozīmē, ka
mūsu draudze nav tik maza. Būtu labi, ja šis pusotrs
simts ticīgo nāktu kaut vienu reizi mēnesī, mēneša
pirmajā svētdienā, kad ir lielākas lūgšanas un
saņemam lielākas Dieva žēlastības. Kļūstam
ieinteresēti arī par nākamajām svētdienām un klausām
Jēzu, kurš mūs gaida katrā Svētajā Misē. Tā mēs
apliecinām savu ticību Dievam.
Pēc neatkarības atgūšanas arī pie mums baznīcas
bija pilnas ar cilvēkiem. Visi bija izslāpuši dzirdēt
Dieva vārdu, bet pietrūka pacietības. Dievs uzreiz
nedod tev atbildi un neapmierina tavu lūgumu. Jābūt
uzticīgam Baznīcai, regulāri jālūdzas, tad
vari cerēt uz Dieva žēlastību.
Noslēgumā
skanēja
nepārspējamā
Šis
Hendeļa
oratorija
“Alleluja”.
skaņdarbs pārņem ar skanīgumu un
pacilātību, gribas, lai tas nebeidzas. Ja
mēs tā lūgtos katru svētdienu, uzplauktu
mūsu draudze, lietas sakārtotos.
Pateiksimies Dievam par saņemtajām
žēlastībām, lūgsim svētību mūsu draudzei,
pilsētai, novadam. Lai atbalsojas bieži
mūsu sirdīs dzirdētā Hendeļa “Alleluja”
skaņas!
L. Apsīte
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Pārmaiņas ir ļoti lielas,
Puķēm veras ziedu zvani.
Rasas kausi nav vairs sausi,
Zeme zaļo, plaukst un dzīvo.

Pieminēsim un aizlūgsim
Dievs, esi žēlīgs visiem Černobiļas kodolkatastrofā
cietušajiem! 1986. gada 26. aprīlī Černobiļas
atomelektrostacijā notika sprādziens. Pasauli aplidoja
vēsts par briesmīgo nelaimi. Šogad aprit 30 gadi kopš
šausmīgās avārijas.
Vairāk kā 6000 Latvijas iedzīvotājus Kara
komisariāts mobilizēja Padomju armijā un aizsūtīja uz
Černobiļas avārijas seku likvidēšanas darbiem. No
visiem Latvijas novadiem jaunus puišus un vīrus
mobilizēja 8. maijā, lai 9. maijā vilcienu vagonos kopā
ar armijas tehniku tie dotos uz Černobiļu. Arī no
Lielvārdes novada daudzus vīrus un puišus aizsūtīja uz
Černobiļas kodolkatastrofas seku likvidācijas darbiem.
Daudzi no viņiem vairs nav mūsu vidū. Arī manas māsas
vīrs Raimonds Roga aizgāja mūžībā 1992. gada 23.
jūnijā Līgo vakarā, nesagaidot savu 50. dzimšanas dienu
un savu pirmo mazdēliņu, kurš piedzima 1. augustā.
Pieminēsim un aizlūgsim par visiem upuriem
Černobiļas kodolkatastrofā un tās seku bojā gājušajiem
likvidatoriem: “Mūžīgo mieru dāvā viņiem, Kungs, un
mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem! Lai viņi dus Dieva
mierā! Amen”.
Lūgsimies arī par visiem dzīvajiem Černobiļas
kodolkatastrofas seku likvidācijas dalībniekiem un viņu
ģimenēm, lai Dievs dod viņiem veselību, spēku un
izturību pārvarēt visas grūtības! Lai Dieva svētība un
žēlastība viņus pavada! Arī mans vīrs Longins Švirevičs
bija starp tiem 6000 vīriem, kurus mobilizēja Padomju
armijā un aizsūtīja uz Černobiļas avārijas seku
likvidēšanas darbiem. Mājās palika piecgadīgs dēliņš.
Černobiļā vīrs pavadīja 77 dienas. Mēs visu laiku
lūdzāmies, lūdzām Dievam palīdzību, stiprinājumu un
žēlastību. Arī tagad katru gadu 26. aprīlī lūdzam aizlūgt
visus labas gribas cilvēkus visos Latvijas dievnamos par
Černobiļas
kodolkatastrofas
seku
likvidācijas
dalībniekiem un viņu ģimenēm. Daudzi no viņiem ir
mūža invalīdi un veselība katru gadu pasliktinās. Ļoti
gribam, lai lūgšana izskan pa visu Latviju.
No visas sirds es varu pateikties Dievam par savu
vīru, bērniem un mazbērniem. Bērni ir Dievam izlūgti.
Slava un pateicība Dievam par dvīņu meitiņām Martu un
Māru, kuras piedzima pēc Černobiļas avārijas 1998.
gada 7. maijā. Es varu liecināt: tas ir Dieva brīnums, ko
Dievs parāda pie cilvēkiem. Visas lūgšanas, ja tās nāk no
sirds, tiek Dieva uzklausītas. Slava un pateicība Dievam
par visām atbildētām lūgšanām un par visu, ar ko mūsu
ģimeni Dievs ir bagātīgi atalgojis un svētījis.
Paļausimies uz Dievu, lai notiek Dieva prāts un griba!
Ar mīlestību: Anniņa Švireviča

Ziedu dažādība krāšņa;
Klāj zemi brīnišķīga rota.
Dievmāmiņas godībai
Veic Dieva mīlestības roka.
Bet vakaros jau saules rietā
Pie sāpju krustiem ved tā vieta
Sirds lūgšanā, lai apstātos
Un Debess Tēvam pateiktos.
Latgalē pie sāpju krusta
“Kolnasātas” pagalmā
Māras zemes bērni dzied:
“Māras zemes karaliene, lūdzies par mums!”
Valērija Kalve

Pieminot priesteri Franci Trasunu
Mūžīgais dzinējs — laika rats ir deviņdesmit reizes
apriņķojis pasauli kopš tās 4. aprīļa 1926. gada pirmās
Lieldienas rīta, kad no savējo atstādinātais priesteris
Francis Trasuns ienāca sv. Jēkaba katedrālē, lai satiktos
ar Jēzu Altāra Sakramentā un noskaitītu lūgšanu
Augšāmcelšanās Godībai. Taču savējie bija izdevuši
pavēli, ka pr. Franci Trasunu no baznīcas jāizraida, ko
sakristiāns arī izdarīja.
Atstājot katedrāli ar asarām acīs un sāpi dvēselē, pr.
Francis vēl pats nemaz nezināja, ka baznīcas durvis aiz
sevis aizvēra pēdējo reizi. Atgriezies dzīvoklī Klostera
ielā 19, pr. Francis lūgšanās un sirdssāpēs vēl sagaidīja
trešo Lieldienu dienu 6. aprīli, kad mūsu Tēvs, kas
debesīs, paņēma sava kalpa pr. Franča dvēselīti pie sevis.
6. aprīlī 1926. gadā pr. Francis Trasuns nomira ar
sirdstrieku.
“Varai pieder laicība, taisnībai — mūžība” (Fr.
Trasuns)
Ar to vēl viss nebeidzās, atriebība turpinājās. Pr.
Francim izraktais kaps katoļu kapsētā tika piesārņots un
aizbērts, izvadīšanas brīdī baznīcas zvaniem tika
pavēlēts klusēt.
Un tad, pēc 70 gadiem, taisnība uzvarēja. No Svētā
Krēsla Vatikāna pienāca ziņa, ka pr. Francis Trasuns ir
rehabilitēts un ir atgriezts godā viņa priestera vārds.
Tauta šo ziņu uzņēma ar Lieldienu prieku. Pie sv. Jēkaba
katedrāles, no kuras viņš bija izraidīts, tika uzstādīta
piemiņas plāksne. Rēzeknē uzcēla priesterim Francim
pieminekli, bet viņa dzimtajās mājās Sakstagala
“Kolnasātā” atvēra Franča Trasuna muzeju. “Nu
taisneibas, tautas, nu Dīva nivīns mani navarēs šķērt!
(Fr. Trasuns)
Pr. Francis Trasuns nav šķirts ne no Dieva, ne no
tautas. Viņa gudrības vārdi tautā ir palikuši kā dzīvības
ūdens no Jēkaba akas, ko vajadzīgajā brīdī var
pasmelties. Viņš ir mans novadnieks no Sakstagala
pagasta un no manas Cyskodu draudzes. Manā dvēselē
viņš ir dzīvs un taisnīgs. Slava Dievam!
Valērija Kalve

~~~~ + ~~~~ + ~~~~ + ~~~~
Rīta zvaigzne
Agri agrā ausmas stundā
Vēl spožāk rīta zvaigzne staro
Un saules stari gari, gari
Dabā atsauc pavasari.
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Maija mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

Uzmanību!
Trešdienās pl. 19:30 draudzes mājā notiek katehēzes
nodarbības pieaugušajiem, gatavojoties uz Kristībām,
Pirmo sv. Komūniju, Iestiprināšanu, Laulībām. Iespējams
piedalīties arī brīvklausītājiem!
Pamudiniet visus, kuri vēl nav sakārtojuši savu garīgo
dzīvi, piedalīties šajās apmācībās!!!
Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi
puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!
Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā
ministranti mūsu baznīcā!!!

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:30 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise un maija
mēneša dievkalpojums.
Darbdienās:

Ar
skaistākajiem
ziedu
klēpjiem mīļi sveicam mūsu
māmiņas
un
vecmāmiņas
Mātes dienā, 8. maijā. Vēl
skaistākus mīlestības lūgšanu
ziedus sūtam uz debesīm visām
māmiņām un vecmāmiņām,
kuras kopā ar mūsu Dievmāmiņu lūdzas par saviem
bērniem un tiem palīdz.

Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00 un maija mēneša
dievkalpojums.
Uzmanību! Ar 1.05. pārejam uz vasaras laiku!
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās:
sv. Mise pl. 19:00 un maija mēneša dievkalpojums.
1.05. — Sv. Jāzepa, strādnieku Aizbildņa, svētkos:
Maija mēneša dievkalpojums būs pirms Mises 10:40.
Pēc Mises sekos Jēzus Sirds dievkalpojums un
Euharistiskā procesija.

“Dzīve ir cīņa, bet izgaist kā sapnis!”
Vissirsnīgākā līdzjūtība un
cieša vienotība lūgšanās ar
manu kursa biedru priesteri
Andri Blūmu, pavadot mūžībā
viņa tēti Boļeslavu, kuru
Kungs aizsauca pie sevis 21.04.
astoņdesmit gadu vecumā. Tur pirms 1,4 gada
devās viņa sieva Genovefa, ar kuru tagad atkal
kopā viņš slavēs Dievu visā mūžībā.
Pr. Andris Solims un Lielvārdes draudze

5.05. — Kunga Debeskāpšanas svētkos:
19:00 — svinīgā svētku Mise ar Debeskāpšanas
procesiju.
6.05. — mēneša pirmajā piektdienā Maija mēneša
dievkalpojums būs pirms Mises 18:30.
Sv. Mise pl. 19:00 un Jēzus Sirds dievkalpojums.
13.05. — Fatimas Dievmātes diena
15.05. — Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas
svētkos: svinīgā svētku sv. Mise pl. 11:00.
Noslēdzas Lieldienu laiks!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22.05. — Sv. Ritas no Kašas svētkos:
atlaidu diena Lielvārdē
11:00 — svinīgā svētku Mise ar Euharistisko
procesiju un pateicības himnu “Te Deum”
Sv. Mise ar aizlūgumiem par visām mūsu problēmām.

Apsveicam Dzimšanas dienā:
Pr. Māri Zviedri (5.05.), Annu Solimu (22.05.),
sakristiānu Jāni Kloviņu (25.05.), pr. Ilmāru Tolstovu
(25.05.), Jāni Mazitānu 30 gadu jubilejā (11.05.),
Dagniju Stikāni 45 gadu jubilejā (20.05.), Baibu
Čubatjuku (29.05.), Annu Roni (29.05.), Janīnu
Ločmeli (14.05.), Vilhelmīnu Eisaku (11.05.) un citus.

26. maijā — Kristus Miesas un Asiņu svētkos:
pl. 19:00 — svinīgā svētku sv. Mise.
29. maijā — Kristus Miesas un Asiņu svētku
oktāvas svētdienā:
11:00 — sv. Mise un Euharistiskā procesija ar 4
evaņģēlijiem un bērnu pasvētīšana.

Klausie es un atbals et katoļu Radio Marija Latvija
FM frekvencēs 97,3 vai internetā: www.rml.lv
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

2. jūnijā — Kristus Miesas un Asiņu svētku
oktāvas noslēgumā: pl. 19:00 — sv. Mise un lauku
zāļu un ziedu pasvētīšana.
3. jūnijā — Vissvētākās Jēzus Sirds svētkos:
pl. 19:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums.
4. jūnijā — Bezvainīgās Marijas Sirds svētkos:
pl. 11:00 — svētku sv. Mise un Jēzus Sirds
dievkalpojums. Vakara sv. Mise nebūs.

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