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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Lai ir pagodināts Dievs savos
Svētajos! Mani vismīļie draugi!
Oktobra mēnesis šogad mūsu
draudzei ir bijis ļoti intensīvs un pārbaudījumu pilns,
vismaz vairākiem no mums. Gatavošanās kārtējiem
Ražas svētkiem mudināja draudzes locekļus sirot pa
parkiem, mežiem, vākt lapas, mežrozes un pīt skaistas
lapu vītnes un pīnes, ar kurām tika skaisti dekorēts
dievnams arī šogad. Silvija Raga atveda mājās
sagatavotus lapu dekorus logiem, kas bija ļoti
mākslinieciski izveidoti kā saulītes no kļavu lapām un
rudzu vārpu krustiņiem vidū. Paldies viņai no sirds
par šo vienkāršo skaistumu! Kad Baibiņas pītās lapu
vītnes tika izkarinātas, dievnams ieguva skaistu dabas
panorāmu, parādot ticīgajiem Dieva doto dabas
krāšņumu, apcerot Radītāja mīlestību katrā lapiņā un
ziediņā, ko Viņš ir radījis un licis uzaugt, lai priecētu
arī cilvēka acis. Mēs bieži slaukām lapas un
dusmojamies, ka tas mums jādara rudenī. Bet kāda
jauka dabas bagātība slēpjas šajās lapās! 9. oktobrī
mēs pateicāmies Dievam par šī gada ražu, atnesdami
pie altāra savu dārzu un tīrumu augļus. Ražas svētki
mūs aicina pateikties Radītājam par dienišķo maizīti
un visu, ko no Viņa Apredzības esam saņēmuši. To
sevišķā veidā ir jāmāca jaunākajai paaudzei, kas
mūsdienās arvien retāk lieto vārdiņu “Paldies!” gan
ģimenē, gan sabiedrībā.
Personīgi man šogad oktobris kļuva par lielu
izaicinājumu un ticības pārbaudījumu mēnesi.
Vajadzēja
pabeigt
sakārtot
nepieciešamo
dokumentāciju un uzsākt dievnama pamatu
stiprināšanas darbus, kas arī noris reāli pie 84 pāļu
ieurbšanas pamatos un blakus tiem. Tas ir ļoti dārgs
process, bet citu variantu nebija, lai varētu saglabāt
esošos pamatus, kuri ir ļoti sliktā stāvokli, par cik
daudzās vietās tajos praktiski nav betona un vispār
nav nekāda stiegrojuma, kas tos saturētu kopā. Reāla
aina atklājās, kad sākās remontdarbi. Pāļu ieurbšanas
darbi iet uz beigām, bet priekšā ir vēl smagāks to
sabetonēšanas darbu cēliens, ko apgrūtinās aukstais
un slapjais laiks. Taču celtnieki ir noskaņoti šos
darbus veikt, cik tas būs reāli iespējams ziemas
apstākļos. Kā sāpīgais paliek arvien jautājums par
finansēm, lai varētu nosegt šo darbu izmaksas, kas
nav mazas un pieauga vēl klāt. Esam pateicīgi par
katru Jūsu noziedoto summu un ceram, ka atradīsies
vēl citi ziedotāji, kuri atsauksies šajā lielajā vajadzībā.
Naktī uz 13.10. manu māmiņu Annu ļoti sliktā

stāvoklī ar ātro palīdzību aizveda uz Ogres slimnīcu,
kur viņa pavadīja nedēļu. Tas bija priekš mūsu
ģimenes ļoti smags pārbaudījuma brīdis, kad mēs jau
atvadījāmies no māmiņas, paliekot tikai lūgšanu
cerībā uz Dieva Žēlsirdību. Daudzi draudzes locekļi
un mani draugi Latvijā un Īrijā dedzīgi lūdzās par
viņas atveseļošanos. Un Kungs šoreiz uzklausīja Jūsu
lūgšanas, ļaudams māmiņai vēl uz kādu laiku palikt
šajā pasaulē un slavēt Dieva lielo Mīlestību pret
cilvēkiem. Es no visas sirds pateicos Jums visiem,
mani dārgie, par lūgšanu un ticības atbalstu man un
māmiņai Annai, kura arī visiem Jums sirsnīgi pateicas
un lūdz Dievu par Jums. Nevaru neizteikt pateicību
mūsu belkai Ņinai, kura katru dienu daudz laika veltī
māmiņas apkopšanai un uzved viņu ar savu mašīnu
augšā pie baznīcas durvīm uz sv. Misi.
Klāt ir arī trešais rudens mēnesis ar savu
nepatīkamo drēgnumu, slapjumu un aukstumu.
Dienas ir kļuvušas īsas, bet tumsa arvien ātrāk pārklāj
zemi vakaros. Arī elles tumsību spēki vienmēr
mobilizējas šajā laikā, pārplūdinot pasauli ar helovīnu
negantībām, caur kurām bērni tiek radināti ļaunumam
kā kaut kam labajam, pārģērbjoties par raganām,
dēmoniem un citiem mošķiem. Kristiešiem nav
pieņemama līdzdalība tādos elles svētkos un
vecākiem nedrīkst veicināt šādu “svētku” ieviešanu
ģimenēs. Pareizi dara Krievijas valdība, kas ar likumu
aizliedza helovīnus svinēt Krievijā, par to uzliekot
lielus sodus.
1. novembris ir Visu Svēto lielie obligāti svinamie
svētki, kuros priecājamies par mūsu atpestītajiem
brāļiem un māsām, kuri ir sasnieguši Triumfējošo
Baznīcu debesīs. Bet 2. novembris mūs aicina uz
žēlsirdību pret Cietošo Baznīcu šķīstītavā, kur ticīgo
dvēseles gandara Dieva taisnīgumam par dzīves laikā
piedotajiem, bet nepietiekoši gandarītajiem grēkiem.
Šis ir Dieva Žēlsirdības gads, kas iet uz beigām un
noslēgsies Kristus Karaļa svētdienā 20.11.
Atbalstīsim mūsu mīļotos aizgājējus ar nomoda
vigīlijas nakti mūsu draudzē, kas ir vienīga tāda veida
vigīlija Latvijā, upurējot savu miegu un slavējot
Kungu ar Euharistijas svinībām, dziesmām,
psalmiem, Svēto Rakstu vārdiem un citām svētīgām
lūgšanām. Būsim žēlsirdīgi mūsu mirušajiem
vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, radiem un
draugiem. Sevišķā nodomā šogad lūgsimies par
visiem teroristu un dažādu reliģiju neiecietības un
vardarbības upuriem pasaulē, pārlūdzot arī par viņu
slepkavām. Palīdzēsim dvēselītēm! Pr. Andris Solims
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Rožukronis mūsu draudzē
Katrs katoļu ģimenē audzis bērns zina,
ka tās krellītes, pa desmit zīlītēm
atdalītām ar vienu lielāku zīlīti un
krustiņu klāt, ir rožukronis. Vecāki
paskaidro bērnam, ka katra zīlīte ir kā
lūgšanas rozīte, ko dāvinām Dievmāmiņai un viņas
Dēlam Jēzum. Jo biežāk dāvinām šīs lūgšanu rozītes,
jo tuvāka mums kļūst Dieva pasaule un mīļāki cilvēki.
Bērni iemācās lūgties ne tikai pēc palīdzības savās
vajadzībās, bet ierauga citu grūtības un ar lūgšanām
dodas palīgā.
Citādi ir, ja svētceļojumā vai draudzē atnāk cilvēks,
kurš iepriekš šīs „krellītes” ir redzējis nejauši kādā
mašīnā, kuras šoferis ir ievietojis ap spoguli kā
aizsardzību. Arī mūsu svētceļojumos uz Aglonu vai uz
citām draudzēm ir piedalījušies lielvārdieši, kuri maz
zina par rožukroni. Tāpēc pirms rožukroņa lūgšanas
vēlams pastāstīt, kas tā ir par lūgšanu.
Mūsu draudzē jau no tās sākuma rožukroni regulāri
skaita baznīcā katru dienu pirms Sv. Mises visi kopīgi.
Katru noslēpumu vada kāda no draudzes lūdzējām,
kura to vēlas. Draudzē ir vēl „Dzīvā rožukroņa
pulciņš”, kur katrs dalībnieks individuāli noskaita
vienu rožukroņa noslēpumu dienā jebkurā sev
izdevīgā laikā. Tādā veidā draudzē katru dienu tiek
noskaitīti visi divdesmit noslēpumi mūsu nodomā.
Šādi Dzīvā rožukroņa pulciņi ir katrā draudzē. Mūsu
Rožukroņa pulciņa dalībnieki maija un oktobra
mēnešos piesaka un svin Sv. Mises savā nodomā par
dzīvajiem vai par mirušajiem.
1995. gada aprīlī mūsu draudzē nodibinājās
„Tautas Nemitīgā rožukroņa pulciņš”, kurš
pievienojās visas Latvijas nemitīgā rožukroņa
lūdzējiem. To sākumā vadīja pr. Antons Smelters un
bīskaps Vilhems Lapelis, tagad – priesteris Andris
Kravalis, kontaktpersona Helēna Žigo. Šī pulciņa
dalībnieki vienu stundu nedēļā (pēc savas izvēles)
skaita trīs rožukroņa daļas un Gaismas daļu kādā citā
šīs dienas stundā. Sanāk tā, ka visu diennakti katrā
stundā tiek skaitītas trīs rožukroņa daļas. Tautas
Nemitīgā rožukroņa dalībnieki noteiktā dienā pulcējas
Jēkaba katedrālē vai Aglonā, lai visi kopīgi lūgtos par
Latviju un savējiem, un arī lai uzzinātu kaut ko vairāk
par sev neskaidriem jautājumiem.
Mēs bijām astoņas Tautas Nemitīgā rožukroņa
dalībnieces mūsu draudzē, bet pašlaik esam palikušas
tikai četras – Antoņina Ratniece, Eleonora Graube,
Tamāra Smirnova un Anastasija Neretniece. Ja kādam
būtu vēlēšanās iepriecināt Dievmāmiņu, varat
pieteikties Tautas Nemitīgā rožukroņa lūdzējos pie
Helēnas Žigo – tālr. 26102794 vai arī pie kādas no
mums. Ja no jaunpienācējiem mūsu draudzē jau kāds
ir tautas Nemitīgā rožukroņa dalībnieks, piesakāties.
Lai mums izdodas Dievu godināt caur Rožukroņa
lūgšanu!
Anastasija Neretniece

Ko darīt? – Laboties!
Pēc ilgāka laika man atkal ir iespēja piedalīties
darbdienu vakaru sv. Misēs. Tas sākās ar trīs
erceņģeļu: - Mihaela (Miķeļa), Gabriēla un Rafaēla –
svētku dienu 29. septembrī. Uzzināju kādas vajadzībās
jāgriežas pie šiem Erceņģeļu Prinčiem ar lūgumiem.
Arī personīgo sargeņģeli godinājām pēc dažām
dienām. Priesteris mums atgādināja, ka vienmēr ir
jālūdz palīdzība savam sargeņģelim dažādās
vajadzībās. Par palīdzību jāpateicas, noskaitot kādu
lūgšanu, piem., “Tēvs mūsu”.
Klāt arī Ražas svētki. Savos dārziņos esam
audzējuši dārzeņus savām vajadzībām. Tagad raža jau
novākta un nu jāsteidzas pateikties mīļajam Dieviņam
par izaugušo. Esam pieraduši, ka šajos svētkos
baznīciņa ir skaisti dekorēta ar krāsainām koku lapām,
zariem, ogām. Patika logu dekors – saulītes hostijas
veidā, gatavotas no kļavu lapām ar krustiņu vidū no
rudzu vārpām. Skaisti! Bieza un bagātīga izskatījās
mežrožu pīne virs altāra, veidojot burtu “M” par godu
Jaunavai Marijai.
Oktobra mēnesī esam pagodinājuši Vissvētāko
Jaunavu Mariju, apcerot viņas Dēla Jēzus Kristus
atpestīšanas noslēpumus Rožkroņa lūgšanās. Dievmāte
ļoti daudz palīdz un sargā mūs ikdienas dzīvē. Arī
Marija savā zemes dzīvē kopa mazdārziņu un gādāja
ēdienu un apģērbu savai dievišķajai ģimenei. Ražas
svētku Sv. Mises lūgšanas, dziedājumi, kā arī slavas
himna “Tevi, Dievs, mēs slavējam” bija neizsakāmi
emocionāli, līdzdziedami. Paldies mūsu prāvestam
Andrim un koristiem. Žēl, ka baznīcēnu bija ne visai
daudz.
Jēzus, aiziedams no šīs pasaules, mums atstāja
vienu ļoti svarīgu un īsu bausli: “Mīliet un cieniet
viens otru kā sevi pašu”. Cieņas izrādīšana ir arī veidot
draudzes kolektīvu un piedalīties agapē. Prāvests
vairākkārt ir aicinājis, mīļi lūdzis gan rakstiski
(avīzītē), gan mutiski, katru personīgi, bet atsaucības
nav. Pabūt kopā pie pašu sarūpētā mielasta galda
neoficiālā gaisotnē ir vienkārši labi. Pat mūsu
draudzes ārzemniece – kolumbiete Adriana ar mazo
meitiņu atnāca un draudzīgi pasēdēja pie galda. Nekas
slikts nenotika, nevienu arī neaizvainoja daži
uzaicinātie koristi. Arī viņi vēlas iepazīt mūsu draudzi
un justies piederīgiem. Aicinu laboties!
L. Apsīte

2

Mūsu draudze/ 2016. gada Novembris — 11 (40)

bārenīšiem. Viņš prata mūsu bērna sirsniņās iedegt
Dieva Mīlestību, kura nav zudusi cauri daudziem gadu
desmitiem. Bija mums sava kapela, kurā pastāvīgi
dega maza uguntiņa, liecinādama par to, ka
tabernakulā ir Bērniņš Jēzus.
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles sakristejā pie
sienas ir divi portreti, tie ir divi brāļi priesteri –Jezups
un Boļeslavs Grišāni. Viņi ir mana laika priesteri, no
kuriem esam ieguvuši ticību, cerību un mīlestību uz
Dievu.
Tēvs Jezups bija mariāņu tēvs. Tā ir sanācis, ka arī
es esmu šīs palīgapvienības locekle, un mūsu
apvienības priekšnieks ir Viļānu draudzes prāvests,
tēvs Benedikts. Savu nabadzīgo honorāru par maniem
rakstiņiem no “Rēzeknes Vēstīm” esmu novēlējusi
Viļānu baznīcas sveču kapelai. Neko es vairs uzrakstīt
nespēju veselības problēmu dēļ, bet galva aizvien vēl
diktē kā dienas, tā nakts stundās. Tēvu Jezupu ar
aizlūgšanu pieminot: viņa ticības audzēkne Valērija.
Dārgais garīgais tēv’ Andrīt! Ar domām un
lūgšanām esmu Jūsu palīgs baznīcas pamatu
stiprināšanā. Lai Dievs Jums dod savu palīdzību! Viņš
ir Visvarošs.
Es jūs visus mīlu un visus sveicinu, savās domās
vienmēr esmu Lielvārdē, un tā man tagad daudz
vairāk nozīmē kā tikai dzelzceļa stacijas nosaukums.
Visu to labāko vēlu Jums.
Jūsu garīgā meita Valērija Kalve

Pateicība Dievam!
Es Tev pateicos, mans Dievs, par Tavu lielo
žēlsirdību pret mani, par manas dzīvības glābšanu.
Kad man bija nepieciešama operācija un es jau biju uz
operācijas galda, man pēkšņi sākās sirds aritmija. Pēc
mirkļa man būtu ievadīta narkoze un es būtu aizmigusi
uz mūžu. Pēkšņi iedegās signālspuldzīte, lai pārtrauktu
turpmāko darbību. Pat dakteri bija pārsteigti un
brīnījās par šādu brīdinājuma brīnumu. Kad mana
sirsniņa tika sadakterēta, tad mana operācija beidzās ar
labu rezultātu, un esmu vesela. Sirsnīgi pateicos pr.
Andrim un draudzei par lūgšanās izlūgto Dieva
žēlsirdību.
Pateicos Tev, Kungs, ka Tu uzklausīji mūsu
lūgšanas un stiprināji mūsos ticību lūgšanas spēkam.
Izsaku arī sirsnīgu pateicību un vēlu Dieva palīdzību
arī Rīgas Gaiļezera slimnīcas personālam, īpaši
ķirurģei Fjodorovai. Lai Dievs palīdz un vada viņu
rokas, lai visas operācijas veiktos sekmīgi!
Pateicībā: Paulīne Migla
Es lūdzu
“Mūžīgs miers un gaisma
mūžīgā
Debess
Tēva
valstībā”.
Manā mūža grāmatā ir
ielīmēti vārdi, kurus svešā
zemē 96 gadu vecumā
smagas slimības piemeklēts, no šīs pasaules šķiroties,
kā pēdējos atvadu sveicienus saviem mīļajiem
tuviniekiem uz dzimteni Latgali vēl ar drebošu roku
uzrakstījis priesteris Jezups Grišāns.
“Dōrgī, Dabasu Tāvs mani pasauca da sātai. Es
aizgōju un tur gaideišu jyusus. Uz redzeišonūs!
Jezups”
Viņš bija lūdzis, lai šo vēstuli uz dzimteni izsūtītu
tikai pēc viņa aiziešanas. “Mūžīgo mieru dāvā viņam,
Kungs!” “Es dāvāju tev savu mīlestību, lai tu to varētu
dot tālāk.”
Tuvojas šī gada vēsais pēdējais rudens mēnesis
novembris. Tas iesāksies ar Visu Svēto dienu pirmajā
dienā, bet 2. novembrī - mūžībā aizsaukto dvēselīšu
pieminēšanas un aizlūgšanas diena.
Mūžīgā gaisma un mūžīgais miers lai visām
dvēselītēm Debess Tēva valstībā – kā savējām, tā arī
aizmirstajām, kuras vairs neviens nepiemin.
Īpaši sirsnīgu aizlūgšanu es veltīšu savam nekad
neaizmirstajam kopš Rēzeknes valsts bērnu nama
garīgajam tēvam Jezupam Grišānam. Šogad 18.11.
viņam apritēs 125 gadi (dzimis 1891. g.) un 28 gadi
kopš viņš ir Debesu Tēva valstībā (miris 1988. g.).
Tēvs Jezups manā sirdī ir atstājis neizdzēšamas
atmiņas. Agrā bērnībā es zaudēju abus vecākus, es tos
pat vāji atceros, bet tēvs Jezups ir palicis spilgti manās
atmiņās, vēl toreiz no bērnības iemīlēts. Viņa
mīlestība bija liels prieks mums, visiem bērnu nama

Pateicība
Kad mūžības ceļā aizgāja
mūsu mīļā māmiņa Aleksandrīna
Tabune, visvairāk sāpēja sirds
par
viņai
nepateiktajiem
pateicības
vārdiem,
par
nenoglaudīto galvu un to, ka par
maz viņu priecējām ar labiem darbiem. Tāpēc sirsnīgs
paldies priesterim Andrim Solimam par mūsu vietā
pateiktajiem vārdiem, par atbalstu zaudējuma sāpēs.
Paldies par brīnišķīgo atvadu dievkalpojumu.
Lai Jums, dārgo priesterīt, Dievs dāvā veselību,
spēku, izturību!
Evelīna Migleniece no Ogres

Draudzes pateicība:
Dacei Dambei par baznīcai noziedotajiem 12 krēsliem;
Aleksandram Kozlovskim un Ivanam, Aivaram,
Ilmāram par palīdzību kāpņu demontāžas darbos.
Lai Dievs svētī un palīdz ikdienas dzīvē un darbos!
3
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Novembra mēneša
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu
draudzē

18. novembrī — Ekumeniskais
dievkalpojums luterāņu baznīcā pl. 15:00.
Arī mūsu baznīcā būs
svētku dievkalpojums pl.
18:00. Sirsnīgi sveicam
Valsts svētkos!
Aicinām visus ierasties un aizlūgt par savu
dzimteni, tās valdību, iedzīvotājiem –
ikkatru, kurš dzīvo šajā zemē, vai arī
atrodas ārpus Latvijas, bet sirdī ir šeit!
Vienosimies kopīgā nodomā par Latviju!!!

Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakramenta
uzstādīšana un adorācija;
10:20 – Rožukroņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.
Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un
sestdienās: sv. Mise pl. 18:00.

27.11. — Adventa I svētdiena. Adventa vainagu
un sveču svētīšana. Sākas jaunais Baznīcas
liturģiskais gads.
Atnesiet savus Adventa vainadziņus un sveces!
Mīļš paldies visai draudzei par līdzdalību
dievkalpojumos un draudzes aktivitātēs Baznīcas
2016. gadā un sirsnīgi sveicam visus draudzes
locekļus un mūsu avīzītes lasītājus jaunajā
Baznīcas 2017. liturģiskajā gadā!

VIGĪLIJAS dievkalpojumu kārtība 1.-2. novembrī
Lielvārdes Svētā Krusta paaugstināšanas
Romas katoļu baznīcā 2016. gadā
1. novembrī – VISU SVĒTO DIENĀ
20:00 – svētku Mise ar II Vesperēm, Vissv.
Sakramenta uzstādīšana, Visu Svēto
litānija un Kompletorijs;
23:30 — Vesperes par mirušajiem.
2. novembrī — Visu Mirušo piemiņas dienā:
0:00 — svinīgā pusnakts sv. Mise par draudzes
un visiem mirušajiem; pēc Mises — Procesija par
mirušajiem ar piecām apstāšanās vietām, Libera
me, Domine (Pasargā mūs, Kungs), Esi sveicināta,
Karaliene; Kunga eņģelis.
2:30 — Lasījumu stunda par mirušajiem
(Exsequiae). 5:00 — Krusta ceļš. 6:30 — Laudes
(Rīta slavas dziesmas) par mirušajiem, noslēguma
svētība, Kunga eņģelis.
18:00 — Dienas sv. Mise par mirušajiem.
Procesija par mirušajiem.
Vigīlijas nodoms: lūgties par dvēselēm šķīstītavā.
Īpašs nodoms: Dieva piedošanas izlūgšanās visiem
teroristu un dažādu reliģiju neiecietības un
vardarbības upuriem un to slepkavām.

Sirsnīga pateicība visiem draudzes
locekļiem, kuri aktīvi piedalījās Ražas svētkos
un to sagatavošanas darbos. Sevišķa
pateicība Čubatjuku ģimenei, Ņinai Ratnieks
un floristei Dagnijai Stikānei. Lai Radītājs Jūs
dāsni atalgo!
Apsveicam Dzimšanas dienā:
Austru Grecku (08.11.),
Anastasiju Neretnieci (14.11.),
Dzintru Kalniņu (26.11.), Viju
Potreki (30.11.)
Uzmanību!
Aicinām jaunus, muzikālus dziedātājus, sevišķi
puišus, vīrus, nākt dziedāt draudzes korī!!!
Zēni un jaunekļi tiek mīļi aicināti kalpot pie altāra kā
ministranti mūsu baznīcā!!!

Atceries, Draugs, varbūt arī Tu kādreiz saņemsi tādu
palīdzību un tad Tu jutīsies ļoti laimīgs un pateicīgs par to,
ko būsi izdarījis šajā lūgšanu naktī! Jūs visi, kas vēlaties
būt ar mums kopā ar mums un slavēt Visvareno Kungu
šajā naktī ar lūgšanām, himnām, psalmiem, dziesmām un
Svēto Rakstu vārdiem, būsiet ļoti mīļi gaidīti 1.-2.
novembrī Lielvārdes Romas katoļu baznīcā.

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

04.11. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 18:00.

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

20.11. — Kristus Karaļa svētki: noslēdzas
Baznīcas liturģiskais gads un Dieva Žēlsirdības
gads. Tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgajam
semināram.

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

03.11. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem un Svētā Stunda.

„Mūsu draudze” redakcija:
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