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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums 
Redakcijas sleja 

Dārgie draugi! Ir vasaras atvaļinājumu laiks, kad 
daudzi cenšas atpūsties pie dabas krūts un priecāties 
par skaisto dabu. Diemžēl šogad var runāt par 
pseudovasaru, jo īstu vasaras siltumu un karstumu vēl 
neesam dabūjuši izbaudīt. Jūlija mēnesis nu ir pagājis, 
atstādams aiz sevis daudz peļķu kartupeļu vagās un 
sagulto labību tīrumos. Sākas svētceļojumu laiks uz 
Latvijas katoļticīgo galveno svētvietu Aglonu, kas 
gatavajos arī šogad uzņemt vairākus tūkstošus 
svētceļnieku no visām mūsu dzimtās zemes malām. 
Arī no mūsu draudzes turp dosies ar autobusu vairāki 
desmiti svētceļnieku, lai lūgtu Aglonas Dievmātes 
svētību sev, savām ģimenēm un mūsu draudzei. 
Domāju, ka šo svētību pašreiz ļoti vajag mums 
visiem, gatavojoties draudzes dievnama sudraba 
jubilejai, ko svinēsim septembrī. Ar lielu sirdssāpi 
nāksies samierināties, ka šīs svinības notiks arvien vēl 
neatjaunotajā un noskrandušajā dievnamā, kuru 
nepaspējām ietērpt jaunā krāšņā apģērbā, jo trūkst gan 
līdzekļu remontdarbu turpināšanai, gan čaklu roku, 
kas varētu un gribētu palīdzēt restaurēt savu 
dievnamu. Pagaidām tā arī nav atsaucies neviens, kas 
varētu veikt logu aiļu apmetumu darbus, lai nerēgotos 
aizpūstās celtniecības putas gan fasādes, gan 
altārdaļas logos. Kā vienmēr, tas, kas netiek pabeigts 
uzreiz, netiek ilgi vēl pabeigts, jo tas tiek atlikts no 
gada uz gadu. Līdzīgi kā ar laulībām, kuras tiek 
atliktas no gada uz gadu, kamēr tiek sakrāti smagi 
ārlaulības gadu grēki, kas aizšķērso svēto sakramentu 
žēlastību iedarbību šo cilvēku garīgajā dzīvē.  

Protams, citiem var likties, ka uz viņu šie 
remontdarbi nemaz neattiecas, jo viņš nevar fiziski 
strādāt vai veikt tāda veida smagos darbus, ir 
pensionārs/e un neko nevar palīdzēt šajā jautājumā... 
Tomēr arī vecāks draudzes loceklis var nest savu 
ieguldījumu draudzes darbu norisē, ņemot līdzdalību 
caur savām lūgšanām un iespējamo mazo artaviņu, ko 
upurētu šim mērķim. Ja katrs draudzes loceklis spētu 
ietaupīt 1 eiro nedēļā, atliekot to remontdarbiem, tad 
katru svētdienu tie būtu jau +- 80 eiro, kas tomēr būtu 
zināms atbalsts draudzes materiālajā bāzē. Esam no 
sirds pateicīgi ikvienam, kas ir atsaucies un turpina 
atbalstīt šo lielo vajadzību, lai remontdarbi varētu 
turpināties. Un tādi ticīgie tiešām labi izpilda 
Baznīcas 5. bausli. Kad mēs kopā strādājām pie 
dievnama bēniņu pārsiltināšanas darbiem, tad var 
teikt, ka tos pārsvarā arī veica tieši pensionāri — 

mūsu pašu draudzes tantes un onkuļi, kuri kā vāveres 
ložņāja pa bēniņiem un no sirds darīja to, ko spēja, 
kaut vai paturot prožektoru vai pieturot plēves gabalu. 
Rezultātā mums ir silta baznīca ziemā, un tas ir 
pateicoties visiem tiem, kuri pielika savu roku, 
ieguldīja sirdi, līdzekļus un lūdzās par mums.  

Mani mīļie lielvārdieši! Augusta pirmajā svētdienā 
mēs vienosimies lūgšanās par mūsu mīļotajiem 
aizgājējiem baznīcā un kapsētā, svinēdami 
Kapusvētkus. Tā būs mūsu mīlestības izpausme un 
garīgā palīdzība dvēselītēm, kuras ļoti gaida mūsu 
apciemojumu. Tieši tajā svētdienā pirms 4 gadiem es 
uzsāku savu kalpojumu Lielvārdes draudzē pēc Īrijā 
nokalpotajiem 5 „trimdas” gadiem. Pateicos Dieva 
Apredzībai par šo iespēju kalpot šajā draudzē un 
lūgties kopā ar jums, vismīļie, paralēli darot šos 
nepieciešamos dievnama atjaunotnes un glābšanas 
darbus. Katrs iepriekšējais draudzes gans ir centies 
kaut ko labu izdarīt šajā draudzē, par ko esam 
ikvienam no sirds pateicīgi. Pr. Antons Mičulītis ir 
uzcēlis jauno draudzes māju; pr. Pāvils Odiņš 
parūpējās kopā ar jums uzcelt jaunu dievnamu; pr. 
Zigfrīds Naglis paturpināja mājas un dievnama 
labiekārtošanas darbus, pr. Konstantīns Bojārs 
sagādāja logu vitrāžas, apzeltīja altāra dekorus; pr. 
Māris Zviedris turpināja šos darbus, nomainot mājas 
un garāžas jumtu, dievnama logus pret paķetlogiem, 
ielika jaunas dievnama durvis, pārmainīja apkures 
sistēmu uz granulu kurināmo un veica vēl daudzus 
citus jums labāk zināmus labiekārtošanas darbus; pr. 
Rolands Kairišs parūpējās par jaunām mājas durvīm 
un bruģa celiņiem utt. Varu slavēt Kungu, ka Viņš 
man deva spēkus un iespēju arī kaut ko izdarīt jūsu 
draudzes labā, ievelkot pilsētas ūdensvadu, nomainot 
dievnama apkures radiatorus, granulu tvertni,  apkures 
katla jaunu automātisku degli, iztīrot un pārsiltinot 
bēniņu griestus, ierīkojot draudzes tualeti, jaunu 
istabu draudzes mājā un veicot euroremontu vēl trijās 
istabās, nomainot garāžas durvis un padarot to 
lietojamu, un citus darbus darot… Tagad ir jāveic 
smagie dievnama pamatu stiprinājuma darbi, kas ir 
jau daļēji paveikti, bet vēl ir ļoti daudz darāmā. 
Aicinu arī jūs iesaistīties dievnama un tā teritorijas 
sakopšanā, lai mēs katrs varētu kādreiz ar prieku 
atcerēties tos labos darbus, ko būsim darījuši savā 
laikā Dieva godam un ticīgo labā. Padomāsim, kā mēs 
varētu labāk sagatavoties dievnama 25 gadu jubilejas 
svinībām un sagatavosimies arī garīgi uz šiem 
svētkiem, ikviens labi sapošot savas sirds dievnamu. 
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Neaizmirsīsim arī par Dievmātes parādīšanās 
Fatimā simtgades lielo jubileju, ko šogad svinam. 
Katra mēneša 13. datumā līdz pat oktobrim varam 
veikt garīgo svētceļojumu uz mūsu dievnamu, 
lūdzoties Fatimas Dievmātes statujiņas priekšā blakus 
sv. Jāņa Pāvila II svētbildei. Izmantojiet šo žēlastības 
laiku, uzticot Jaunavai Marijai savas vajadzības, 
problēmas un bēdas. Viņa, kas ir Baznīcas Māte un 
Kristīgo palīdzība, noteikti spēs mums izlūgt no sava 
Dēla Jēzus vajadzīgo palīdzību. Katru dienu skaitiet 
rožukroni, vismaz vienu noslēpumu, jo to Dievmāte 
Fatimā lūdza darīt ganiņiem Lūcijai, Franciskam un 
Jacintai, lai lūgtos par mieru pasaulē. Sagatavosim 
savas sirdis uz draudzes lielākajiem svētkiem — Sv. 
Krusta paaugstināšanu 14. septembrī, kad svinēsim 40 
stundu atlaidas un pateiksimies Vissvētākajai 
Trīsvienībai par savu dievnamu.   

Augustā mums ir jāsarūpē 20 tonnas granulu ziemas 
apkurei. Ceru, ka spēsim arī šogad tās savlaicīgi atvest 
un izkraut, sarīkojot draudzes talku. Gaidīsim sevišķi 
vīrus un puišus palīgā! 

Beigās gribu pamudināt jaunas ģimenes un arī 
vecākus pārus, kuri vēl nav sakārtojuši savu laulību, 
noslēdzot to baznīcā. Tik daudzi arvien vēl dzīvo 
ārlaulībā, daudzi ir pat nekristīti. Rudenī būs iespēja 
iziet pirmslaulību sagatavošanās kursu, lai sagatavotos 
uz svēto sakramentu pieņemšanu. Pamudiniet savus 
bērnus un mazbērnus izpildīt kristieša pienākumus 
pret savām ģimenēm!!! Lai Dievs jūs visus bagātīgi 
svētī!                                                  Pr. Andris Solims 

+++~~~+++~~~+++~~~+++~~~+++~~~+++ 
 

Aglona, Aglona — Latgales sirds! 
Kad tuvojas augusta mēnesis, neviļus sirdī rodas 

salīdzinājums ar gājputniem. Visi putni rudenī 
pulcējas baros, lai dotos viņiem vien zināmajā tālajā 
ceļā uz dienvidiem. 

Augusta mēnesī arī Latvijas ceļi piepildās ar 
svētceļniekiem dziesmotās upēs, kas visas plūst uz 
Aglonu. Esmu uzaugusi Latgalē un atmiņā spilgti 
palicis pirmais brauciens uz Aglonu. Tēvs iejūdza 
zirgu, un sākās mans pirmais tālākais brauciens, kas 
palicis atmiņā uz visu mūžu. Toreiz ceļi ēl nebija 
iztaisnoti kā tagad un, kad braucām pa kalnainajiem un 
līkumotajiem cēliem, pirmais, kas iespiedās atmiņā, 
bija kilometriem garas pajūgu virtenes, kas aizlocījās 
pa Latgales pakalniem. Iebraucot Aglonā, ieraudzīju 
slimos un invalīdus, kuri sēdēja gar baznīcas žogu un 
skaļā balsī lūdzās. Vēl tagad ausīs skan tā skaistā 
dziesma, ko dziedāja neredzīgā sieviete. Un cilvēki 
gāja un viņiem ziedoja, ko nu kurš varēja, un lūdza, lai 
aizlūdz par viņiem. Atceros, kā ar mammu aizgājām 
bez rindas pie avotiņa nomazgāties. Pie Dievmāmiņas 
gājām uz ceļiem cauri visai baznīcai. Neatceros, cik 
toreiz man bija gadu, bet no lielā pārdzīvojuma man 
vēl arī braucot mājās ausīs skanēja dziedāšana un 
ērģeļu mūzika.  

Tad nāca laiki, kad dažādi centās ticību apkarot. 
Mums sākās kolektīvā saimniekošana. Bija ļoti 
paveicies ar priekšsēdētāju. Viņš pats bija 
vecticībnieks, bet mums ļāva svinēt visus svētkus. Un 
tā vienu gadu viņš atļāva ar smago borta mašīnu (jo 
vieglo vēl nebija kolhozos) aizvest mūs uz Aglonu. 
Par to mums vajadzēja vienu svētdienu atstrādāt pie 
rudzu pļaušanas, ko mēs ar lielāko prieku darījām. Bet 
prieki nebija ilgi, jo pirms Aglonas mūsu braucienu 
apturēja „gādīgie” likuma sargi un mūs visus 
izsēdināja, neskatoties uz to, ka brauca arī vecāki 
cilvēki. To pamatoja ar to, ka šoferim ir mazs stāžs un 
viņš nevar pārvadāt cilvēkus… Ko darīt; nosvinējām 
par godu Dievmāmiņas svētkus un ar viņas svētību 
atpakaļceļu 60 km gājām kājām. No rītai, saulei lecot, 
jau bijām mājās. Citus gadus, kad jau bijām 
iegādājušies velosipēdus, tad jauniešu bariņš braucām 
dziedādami. Kad pārnācu dzīvot uz Lielvārdi, sirdī 
bija vēlme iet no šejienes ar kājām, bet tas palika 
nepiepildīts sapnis.  

Arī šogad gribu visus aicināt braukt uz Aglonu ar 
autobusu. Izmantosim šo iespēju, kamēr vēl varam. 
Kāds neizsakāms siltums un miers ielīst dvēselē, kad 
ieraugām baltos Aglonas torņus un dzirdam baznīcas 
zvanu skaņas, šķiet, ka pati Dievmāmiņa paiet mums 
pretī ar Bērniņu uz rokām.  

Antoņina Ratnieks 
 

15. augusts -  Visvētākās Jaunavas 
Marijas Debesīs uzņemšanas svētki 
 

Ceļš, baltu rožu ziediem kaisīts, 
Ved Dievmāmiņu debess mājās. 
Un Svētās Trīsvienības spēkā 
Ceļ Dieva Māti augstā godā. 
 

Kā plaukstošs baltās rozes zieds 
Bezvainīgā Dievmāmiņas sirds. 
Svēts rožukronis viņas rokā, 
Debess zvaigžņu kronis ceļ Karalienes godā. 

 
Rozes, ērkšķi, prieks ar sāpēm mijies,  
Pasaulē viss piedzīvots ir bijis. 
Debess, zemes Karalienes godā, 
Ar mīļo Dēlu Jēzu ir atkal abi kopā. 
 

Neskaitāmu svētceļnieku straumes  
Dievmāmiņas patvērumā steidzas. 
Aglona, Aglona ezermalas krastā, 
Rožukroni skaitot, ar Dievmāmiņu saista. 

 

Aglonas svētvietā ļaužu ir daudz, 
Torņu zvaniem skanot, tā klāt vēl tos sauc. 
„Marija, Marija, tu pirmā pēc Dieva, 
Tu Kristus Māmiņa vienīgā viena. 
 

Marija, Marija, tu pirmā pēc Dieva, 
Šodien tava vissvētākā diena!” 

V. Kalve 
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Īpašā svētība 
Mašīnu un visu braucamo ierīču un to šoferu 

pasvētīšana mūsu draudzē ieviesusies līdz ar pr. Andra 
Solima kalpošanu šeit. 

Paldies par labestību un svētības došanu mūsu 
mašīnām! Man kā pensionārei un “svētdienas” 
braucējai tas ir īpaši vajadzīgs. Jūtos drošāka un 
stabilāka, jo blakus man “sēž” sv. Kristofers. 
Braukšana sanāk minimāla – uz veikalu, baznīcu, uz 
Ogri kādreiz pie ārstiem. Īpaši šo svētību atceros un 
lūdzu Dievmāmiņu ziemas periodā. Arī tumšos rudens 
vakaros, kad slikta redzamība gar brauktuves malām. 
Daži šai svētībai netic. Manuprāt, tā ir stipra svētība 
un ļoti palīdz kritiskos brīžos. Tā saudzē mūsu - 
autovadītāju un līdzbraucēju veselību. Ja mašīna cieš, 
tas ir tikai metāls, ko var samainīt. Ir saglabāta cilvēku 
veselība. Tas jau ir daudz. Pārbīlis ātri pāriet un 
aizmirstas. Protams, braucot jāievēro visi satiksmes 
noteikumi, jo stūre jau ir mūsu rokās.  

Dievs sargā tos, kas arī paši sargās, lūdz palīdzību, 
laimīgu ceļu, skaidru prātu, možas acis. Neaizmirsīsim 
arī palūgties ar lūgšanu Vissv. Jaunavai Marijai “Tavā 
patvērumā” un lūgsim savu sargeņģeli, lai viņš 
vienmēr mums pašķir vieglu ceļu, lai mēs laimīgi 
atgrieztos mājās.                                   Ludmila Apsīte 

 
Rēzeknei un Latgalei  

Veronika Grišāne, “Mēs savai tautai” 
 
“Es savai tautai un saviem skolotājiem svinīgi solu 

un ar parakstu apliecinu, ka visas iegūtās zināšanas un 
prasmi godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas veltīšu 
tautas veselības aprūpei, cilvēku sāpju un ciešanu 
mazināšanai” – tā saka ārsta Hipokrāta zvērests. 

Veronikas Grišānes jaunā, nu jau sestā pēc skaita, 
grāmata „Mēs savai tautai” savu nosaukumu aizguvusi 
no Hipokrāta zvēresta. 

Veronika Grišāne, kura visu savu mūžu veltījusi 
medicīnai, bijusi Rēzeknes poliklīnikas stomatoloģijas 
nodaļas vadītāja, pilsētas un rajona galvenā 
stomatoloģe, darbojās Rēzeknes slimnīcas un 
poliklīnikas arodkomitejā un vadīja to, interesējās arī 
par vēsturi. 

Grāmatā „Mēs savai tautai. Latgales ārsti Rēzeknē. 
1. daļa”  apkopotas 100 Rēzeknē un Rēzeknes novadā 
strādājošo ārstu biogrāfijas, kas aptver laiku  no 1840. 
gada līdz 2015. gadam un reizē arī stāsta par veselības 
aprūpes attīstību. Lai taptu šī vērtīgā grāmata, 
Veronika Grišāne ieguldījusi milzu darbu: 
neskaitāmas reizes gāja pie kolēģiem mediķiem (kuri 
parasti ir aizņemti darbā) un intervēja viņus, pētīja 
izziņu literatūru, sēdēja arhīvā, apkopoja iegūtos 
materiālus. Latgales inteliģence pieliek daudz pūļu, lai 
mēs saglabātu savu vēstures mantojumu. Viens no 
mūsu dižgariem, akadēmiķis Jānis Stradiņš, vienā no 
savām publikācijām saka šādi: „Par to, kas mums ir 
vērtīgs, ir jārunā un jāraksta, tas ir mūsu svēts 

pienākums.” 
„Ir jau daudz, kas izdarīts Latgalē, iznākuši divi 

sējumi par Latgales Romas katoļu Baznīcas 
priesteriem. Domāju, ka bija pienācis laiks uzrunāt un 
parādīt cieņu arī medicīnas darbiniekiem.  Kā labs 
ceļa rādītājs un ierosinātājs man bija Latvijas 
medicīnas vēstures zinātnieka profesora Arņa Vīksnas 
2004. gadā izdotā grāmata ar īsiem biogrāfiskiem 
datiem par Latgalē praktizējošiem ārstiem un 
farmaceitiem laika posmā no 1772. līdz 1918. gadam. 
Un šis mans nelielais pētījums ir mazs turpinājums 
viņa idejai,” stāstīja Veronika Grišāne pagājušā nedēļā 
savas grāmatas prezentācijā.  

Veicot šo pētījumu, Veronika Grišāne sakrājusi ļoti 
daudz materiālu, ko visu publicēt uzreiz nav bijis 
iespējams. Viņa saka: „Ja man būs veselība, un, ja 
kāds nāks palīgā, tad gribētu šo darbu turpināt.” 

Autore aicina palīgos nākt kopīgi pabeigt šo 
pētījumu gan dakteri Pēteri Akulu, kuram 2003. gadā 
iznākusi grāmata “Neiroloģija un neiroķirurģija 
Rēzeknē”, gan citus kolēģus. 

Autores literārajā pūrā ir jau piecas grāmatas: “No 
Rēzeknes medicīnas vēstures”, “No sevis saknes 
projām nemet”, “Kur Ežezers rotājas zils”, “Viņa 
atstāja pēdas aiz sevis” un “Viens darbīgs mūžs”. 

Grāmata “Mēs savai tautai”, kā dažas iepriekšējās, 
izdota Latgales Kultūras centra (LKC) izdevniecībā, 
tāpēc sveikt autori bija ieradušies LKC izdevniecības 
valdes pārstāvji – Pēteris Keišs un Osvalds 
Zvejsalnieks. Kuplā pulkā sveikt Veroniku Grišāni un 
viņai paldies teikt sanāca mediķi, gan vecā gvarde, kas 
jau atrodas pelnītā atpūtā, gan tie, kuri ikdienā rūpējas 
par cilvēku veselību.  

Apkopoja Valērija Kalve 
 

Veltījums priesterim Jāzepam Grišānam MIC 126. 
dzimšanas gadskārtā. 

 
Tēvs Jāzeps Grišāns nav miris,  
Vien acis aizvēris klus. 
Kalpojot Dievam un tautai ir rimis, 
ASV Štatos mierīgi dus. 
 

Bet viņa ciltskoka saknes 
Māras zeme dziļumos tur. 
No zemes dzīlēm veldzi ceļ, 
Lai zari un lapotnes zeļ. 

 
Bagāta Grišānu ciltskoka raža, 
Dieva svētības pildīti augļi, 
Kalpo pie altāra priesteri brāļi,  
Dievam un tautai ziedojot sevi. 
 

Ciltskoka zariem katram savs veikums, 
Daktere Grišāne no savas cilts koka 
Slimajam, vārgajam ziedoja sevi: 
Ikvienam ir pasniegts sirds siltums un roka. 

V. Kalve 
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Augusta mēneša  
dievkalpojumu kārtība  

Lielvārdes Romas katoļu 
draudzē  

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. 19:00. 

 

3.08. — mēneša pirmā ceturtdiena:  sv. Mise 
 pl. 19:00 par visiem dzīvajiem draudzes 

locekļiem. Pirms sv. Mises - Svētā stunda pl. 18:00. 

4.08. — mēneša pirmās piektdienas dievkalpojums 
Jēzus Sirds godam pēc sv. Mises pl. 19:00.  

6.08. — mēneša pirmās svētdienas dievkalpojums 
Jēzus Sirds godam pirms sv. Mises pl. 10:40.  

13.08. tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra 
uzturēšanai. Paldies par jūsu atbalstu!!!’ 

 
14.08. - sv. Meinarda - un 15.08. - Dievmātes 
Debesīs uzņemšanas svētkos dievkalpojumi 

Lielvārdes baznīcā nenotiks sakarā ar līdzdalību 
Aglonas svētkos. Lūdzu piedalīties svētku 

dievkalpojumos Ogres baznīcā! 
 

Kapusvētku kārtība: 
 

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

 

6.08. — Lielvārdes katoļu kapos: 
pl. 11:00 sv. Mise baznīcā, pl. 13:00 Vesperes un 

Procesija par mirušajiem kapsētā. 

19.08. — Krapes kapos: 
pl. 14:00 sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem. 

20.08. — Jumpravas kapos: 
pl. 15:00 sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem. 

 
Mašīnu pasvētīšana 

Lielvārdē šoferu 
aizbildņa sv. 

Kristofera svētkos. 
23.07.2017. bija 34 
mašīnas un desmiti 

velosipēdu! Laimīgu 
ceļu, šoferi!!! 

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!!! 

 

„Mūsu draudze” redakcija: 
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims  

(mob.t.:29855768,  
e-pasts: asolims@inbox.lv); www.lielvardnieki.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  

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

Aicinām doties svētceļojumā ar autobusu uz 
Aglonu. Izbraukšana no Lielvārdes baznīcas 
stāvvietas 14.08. pl. 9:00 ar pieturu centrā. 
Atgriešanās atpakaļ 15.08. Dalības maksa ir 10 Eiro 
(tā varētu nedaudz mainīties). Pieteikties pie Ņinas 
(26158141) vai Anastasijas Neretnieces (28352458). 

Apsveicam Dzimšanas dienā: 

Vilmu Lizinsku 85 gadu jubilejā (2.08.), Lolitu 
Garklāvu (5.08.), Vandu Viļumovsku (7.08.), 
Veroniku Jermacāni (9.08.), Albertu Zīlīti no 
Jūrmalas (14.08.), Ievu Podegradi (21.08), 
Ludmilu Apsīti  (25.08.),  Veroniku Bartkeviču 
(27.08.), Svetlanu Lapsu 50 gadu jubilejā (31.08.) 
Andreju Griķi no Jūrmalas (31.08.) u. c. 

     Dārgā draudze! Sirsnīgi pateicos visiem, kuri ir 
ziedojuši savu mazo vai lielo artavu dievnama 
pamatu stiprināšanas darbiem. Ar Jūsu un citu 
draudžu locekļu un priesteru vai labas gribas 
ziedotāju no Latvijas un ārzemēm atbalstu esam 
paspējuši nostiprināt dievnama pamatus ar 84 
mikropāļiem un apbetonēt to pusi. Taču reālas 
darbu izmaksas ir daudz lielākas nekā bija 
paredzēts sākumā. Jaunu kāpņu izbetonēšanai 
līdzekļu vairs nav. Tāpēc steidzami ir vajadzīgas 
finanses, lai varētu atsākt betonēšanas darbu 4. 
kārtu. Lūgums ziedot arī apkures vajadzībām, kas 
sastāda 3000 Euro (=150 Euro x 20 tonnas)!!! Ļoti 
vēlami ir ziedojumi skaidrā naudā! Lai Dievs 
aizmaksā katram ziedotājam un ikvienam, kurš 
lūdzas šajā svētīgajā nodomā atjaunot mūsu 
draudzes dievnamu!            Prāvests Andris Solims 


