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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
Redakcijas sleja
Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Mīļi sveicu visus mūsu draudzes locekļus un šīs avīzītes
lasītājus Lielvārdes katoļticīgo jaunuzceltā dievnama
konsekrācijas 25 gadu jubilejā. 25.10.1992. notika jaunās
baznīcas konsekrācija jeb iesvētīšana, ko veica arhibīskaps
Jānis Pujats, piedaloties toreizējam Lielvārdes prāvestam
Izidoram Upeniekam, Rīgas Garīgā Semināra inspektoram
pr. Eduardam Pavlovskim, diakonam Jāzepam Sitniekam.
Ceremoniju vadītājs bija toreizējais 3. kursa seminārists
Viktors Stulpins, kuram palīdzēja semināristi Pauls
Kļaviņš, Juris Škapars, Ivars Vīgulis, Aivars Kokarevičs,
Raimonds Pizičs. Draudzes hronikas grāmatā „Lielvārdes
Romas katoļu baznīca” ir ierakstīti daudzu konsekrācijas
dievkalpojuma dalībnieku vārdi, gan no draudzes, ar
toreizējās draudzes komitejas priekšnieku Vladislavu
Poļevski, kurš reāli vadīja visus celtniecības darbus, gan
procesijas dalībnieki, gan ciemiņi. Dziedāja Rīgas Garīgās
klasiskās mūzikas kamerkoris, izpildot Josefa Grubera
skaisto misi „Maria-Zeller-Messe”, ko tagad ir iestudējis arī
mūsu maziņais koris un, cerams, to arī nodziedās 16.09.
arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vadītajā svētku Misē.
Draudzes hronika mums pasniedz ziņas par jaunā
dievnama būvniecības darbiem, kuri sākās 30.09.1989.,
pateicoties toreiz draudzi apkalpojošā enerģiskā pr. Pāvila
Odiņa rūpēm un iniciatīvai. Interesanta ir sagadīšanās, ka
tieši šajā datumā (30.09.2016.) tika saņemta būvatļauja
tagadējā dievnama pamatu stiprināšanas darbiem. Bija reāla
vajadzība būvēt jauno dievnamu vecā, maziņā dievnama
vietā, kas bija uzcelts jau 1940. gadā kā „draudzes saietu
nams”. 11.08.1940. tajā draudzes dibinātājs pr. Juris
Pudāns svinēja pirmo sv. Misi. Veselus 50 gadus šis mazais
dievnams kalpoja Ogres rajona katoļticīgajiem un bija līdz
ar Kokneses baznīcu kā 2 ticības cietokšņi. 30.05.1990.
apkārt šim dievnamam sāka jau mūrēt ķieģeļu sienas.
22.07.1990.
vecajā
dievnamā
notika
pēdējais
dievkalpojums, jo pēc tam to vajadzēja nojaukt, lai varētu
turpināt jaunā dievnama būvi. Jau tā paša gada novembrī
tika uzlikts cinkotais jumts un 13.12.1990. ievilkta
centrālapkure, bet 30.12. salikti arī logi un pabeigti
baznīcas melnie griesti. Nākamā gada pavasarī būves darbi
turpinājās ar torņa mūrēšanu, ko pabeidza 18.05.1991. un
jūnijā tika ievilkta arī elektrība. Beidzot 20.07. dievnama
tornim tika uzlikts jumtiņš un to rotāja krusts. Pr. P. Odiņš
atveda svētgleznu Jaunavas Marijas altārim. 05.09.1991.
izbūvēja kora telpu un trepes, bet 08.09. pirmo reizi
ieskanējās jaunais baznīcas zvans. 23.11. ielika parketa
grīdu altāra telpā. Tad sākās jaunā dievnama iekšdarbi un
krāsošana, kas ilga no 1992. gada 09.06. līdz 19.08.
Beidzot 04.10.1992. notika pirmais dievkalpojums jaunajā
baznīcā, kuru tad svinīgi konsekrēja 25.10.1992. Tāda

īsumā ir jaunā dievnama būvdarbu hronika. Jaunais
dievnams tapa, pateicoties Lielvārdes katoļticīgo draudzes
locekļu dāsnajiem 700 ziedotājiem un vairākiem
sponsoriem un labdariem. Protams, uzcelt tajos laikos
jaunu baznīcu trijos gados bija liels sasniegums un liela
neatlaidība, par ko jāpateicas draudzes locekļu dedzībai un
atbalstam. Bija saprotams būvētāju entuziasms ātrāk tikt pie
jauna lūgšanu nama. Bet bieži vien ar vienu pašu
entuziasmu nepietiek, jo ir svarīga arī būvdarbu kvalitāte,
kas toreiz, diemžēl, nebija prioritāte. Un sekas uz ātru roku
veiktajiem darbiem lika sevi manīt jau pēc 15 gadiem, kad
parādījās daudzas plaisas dievnama sienās, jo pamati sāka
redzami nosēsties, par cik šis kalniņš daļēji ir uzbērums ar
nestnespējīgu grunti, kas nespēj turēt jaunā dievnama un
torņa slodzi. Tāpēc nākas tagad veikt esošo pamatu
stiprināšanas darbus, lai saglabātu sienu stiprību un
nepieļautu dievnama sabrukšanu.
Veselus 25 gadus šis dievnams ir pulcinājis daudzus
simtus ticīgo uz ikdienas un svētdienu dievkalpojumiem,
piešķirot svētos sakramentus. Grūti būti uzskaitīt reālo
kristību, laulību un citu sakramentu skaitu, ko šajos gados
ticīgie ir saņēmuši, jo ne visi tie ir iereģistrēti draudzes
grāmatu reģistros. Ticīgo garīgo aprūpi šajos gados ir
veikuši vairāki prāvesti. 1991. gada vasarā pr. P. Odiņš tika
aizsūtīts uz kalpošanu Ļeņingradā. Viņa vietā Lielvārdi no
14.07.1991. apkalpoja pr. Izidors Upenieks, bet no
01.01.1993. līdz 20.09.1997. šo draudzi vadīja monsinjors
Zigfrīds Naglis, kurš pirms tam bija ilggadējais Rīgas sv.
Jēkaba katedrāles prāvests un Kūrijas kanclers. Viņš
pabeidza priestera Antona Mičulīša izbūvētā draudzes
nama 2. stāva iekšdarbus un uzcēla piebūvi pie draudzes
mājas, ko savā laikā kā vienstāvu ēku 1960. gadā bija cēlis
pr. Antons Jonikāns. Prāvests Z. Naglis bija labs saimnieks
un rūpējās par dievnama kārtību. Viņa atvadu ieraksts
draudzes hronikā ir īss: „1997. gada 20. septembrī izbraucu
no Lielvārdes. Atstāju visu kārtībā. Atā, Lielvārde!
Draudzes prāvests monsinjors Z. Naglis”.
Pēc viņa Lielvārdi no
21.09.1997.
līdz
05.09.1999.
turpināja
apkalpot pr. Vitolds
Kokars, kurš braukāja no
Salaspils ar sabiedrisko
transportu. 1998. gada
septembrī baznīcā tika
uzstādīts jaunais ar sausu
malku kurināmais katls,
ko palīdzēja sarūpēt
Holandes katoļticīgie.
Vecā baznīca 1940.‐1990.
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Būdams pēc tam kā Ogres vikārs, pr. V. Kokars
turpināja braukt apkalpot Lielvārdi, kaut oficiāli tās
prāvests skaitījās pr. Konstantīns Bojārs. Viņš 13.09.2000.
ielika altārtelpas logos jaunās vitrāžas ar Dievmātes un sv.
Jāņa attēliem, ko izveidoja Sandra Bērziņa-Skrauce no
Ikšķiles. Altāri krāsoja un apzeltīja Jautrīte Mežsarga.
13.02.2005. par jauno Lielvārdes prāvestu tika nozīmēts
enerģiskais Ogres draudzes vikārs pr. Māris Zviedris, kurš
ļoti daudz izdarīja draudzes garīgajā un praktiskajā dzīvē.

Uzdāvini vienu
prieka mirkli!
Ir
ļoti
patīkami
svētdienās redzēt, ka
pie baznīcas pieripo
auto un no tās izkāpj
kāda sirma māmiņa, ko
atveduši bērni vai
mazbērni. Viņas sirds
Jaunā baznīca pirms 25 gadiem
priekā gavilē, ka viņa
var satikties ar savu Pestītāju un arī palūgties par
saviem ģimenes locekļiem, izlūdzot gan sev, gan
viņiem Dieva svētību.
Bet ir viens „bet”, jo tie modernie telefoni sāk
zvanīt nelaikā un traucēt dievkalpojumu. Daudzas
vecās māmiņas nemāk tos izslēgt un arī pašas nedzird,
ka somā zvana mobilais.
Mīļie bērni un mazbērni, uzdāviniet prieka
mirkli savām mīļajām sirmgalvītēm nevis zvanot un
prasot cikos braukt pakaļ, bet atbrauciet un ienāciet
kaut uz dažām minūtēm baznīcā. Dievs jūs bagātīgi
atalgos par šiem īsajiem dvēseles kontakta ar debesīm
mirkļiem.
A ntoņina Ratnieks

Pr. V. Kokara atvadu ieraksts draudzes hronikā ir
sekojošs: „Palieciet Dieva žēlastībā un paklausībā
prāvestam! Pr. V. Kokars”. Un draudze tik tiešām bija
ļoti paklausīga un atsaucīga uz sava jaunā gana
aicinājumiem draudzes atjaunošanas darbā. Par viņa
praktiskajiem darbiem jau tika rakstīts iepriekšējā
„Mūsu draudze” avīzītes 51. numurā. Bet vislielākais
viņa sasniegums bija rekordlielie kristību un laulību
skaitļi kalpošanas laikā līdz 2011. gada septembrim,
kad viņu nomainīja pr. Rolands Kairišs, kurš te
nostrādāja līdz 2013. gada jūlijam. Vienu mēnesi pēc
viņa Lielvārdes draudzi adminstrēja pr. Ilmārs
Tolstovs, bijušais šīs draudzes priekšnieks.
Ar 04.08.2013. esmu sācis savu kalpošanu
Lielvārdes draudzē. Kā jau iepriekš rakstīju, katram
prāvestam vienmēr būs liels darba lauks draudzes
pastorālajā un praktiskajā darbā. Šis darbs var būt
vairāk vai mazāk veiksmīgs, taču tas nevar būt
iespējams bez draudzes locekļu atsaucības un
iekļaušanās draudzes dzīvē. Bez jums, mīļie draudzes
locekļi, neviens prāvests nespētu neko daudz paveikt,
ja jūs paliktu inerti un vienaldzīgi draudzes
vajadzībās. Tāpēc gribu sirsnīgi pateikties visiem,
visiem tiem labajiem un dāsnajiem cilvēciņiem, kuri
visus šos gadu desmitus esat uzticīgi kalpojuši savai
draudzei un uzturējuši tās gan veco, gan jauno
dievnamu. Laiki iet un mainās, arī draudzes sastāvs
visur vienmēr mainās, jo vecākā paaudze aiziet
mūžībā, bet jaunā nāk tās vietā. Un ir ļoti svarīgi, lai
nāktu jaunas ģimenes draudzē un aktīvi darbotos.
Katram prāvestam ir ļoti vajadzīgi labi līdzstrādnieki,
arī man jo sevišķi. Tādēļ aicinu uz draudzīgu
sadarbību un līdzdarbošanos ne tikai ar lūgšanām, bet
arī ar praktiskiem darbiem, lai mēs spētu sakārtot savu
dievnamu un nodrošināt tā kalpošanu nākamajām
paaudzēm uz daudziem vēl gadu desmitiem.
Nosvinēsim ar prieku, kaut arī šoreiz pieticīgi, mūsu
dievnama sudraba jubileju 14.,16.-17. septembrī ar 40
stundu dievkalpojumiem, pateikdamies Kungam par
Viņa klātbūtni šajā lūgšanu namā. Sagatavosimies uz
arhibīskapa vizīti 16.09., kuras laikā varēs saņemt
Iestiprināšanas sakramentu. Bet 17.09. jauniesvētītais
pr. Valters Vārpsalietis dos savu primicianta svētību
pēc jubilejas svētku noslēguma dievkalpojuma.
Pateiksimies Dievam par šo jauno priesteri un par
šogad 5 jaunuzņemtajiem semināristiem! Lai mēs
esam stipri un vienoti gan lūgšanās, gan darbos!
Priecīgus svētkus!
Jūsu necienīgais kalps pr. Andris Solims

Dievs mūs mīl!
Kādā „Katoļu baznīcas vēstneša” numurā
izlasīju Ineses Šuļžanokas rakstu, kurā mani īpaši
uzrunāja kāds citāts, ar kuru gribētu padalīties.
„Reiz kāds priesteris man stāstīja par vienas
franču mistiķes pieredzi – tā ilgi un neatlaidīgi esot
lūgusi Dievu, lai Viņš atklātu tai atšķirību starp Dievu
un cilvēku. Pēc kāda laika sieviete saņēmusi vīziju –
plaukstu, kurā bijis smilšu grauds. „Vai šis smilšu
grauds ir cilvēks?” viņa jautājusi. „ Nē, tā ir visa
pasaule,” viņa saņēmusi atbildi. Pasaule ir kā smilšu
grauds Dieva rokās!”
Vai tad tas kārtējo reizi neatklāj Dieva bezgalīgo
mīlestību?
„Dievs mūs mīl!” - ir mana vīra ļoti iemīļots
teiciens, kas nu jau kādu laiku pavada arī mani
ikdienā. Īpaši tad, ja gadās kaut kas neparedzēts,
piemeklē kādas grūtības vai problēmas. Tad vienmēr
domāju: „Dievs mūs mīl,” un atliek tikai nobrīnīties
kā viss sakārtojas un atrisinās. Gadās arī tā, ka tu no
visiem spēkiem kaut ko centies izdarīt, kaut ko plāno,
uz kaut ko ceri, bet nekas nesanāk. Vai Dievs šajā
brīdī būtu pārstājis mūs mīlēt? Protams, ka nē,
vienkārši mēs savā ietiepībā un lepnībā neļaujam
viņam mūs mīlēt. Mēs bieži savā ikdienas steigā un
nepadarāmo lietu virpulī neatstājam vietu Dieva
mīlestībai un nedzirdam to, ko viņš mums saka. Pirms
dažām dienām runāju ar kādu bijušo kolēģīti, un viņa
man teica: „Zini, Baibiņ, kopš saslimu, man liekas, ka
dārzā manā vietā strādā Dievs.” Es atbildēju: „Dievs
mūs mīl, ja mēs viņam to ļaujam.”
Baiba Čubatjuka
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Pietrūka arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča
sprediķa, uzrunas, ko nevarēja dzirdēt 14.08. vakara
sv. Misē, jo to netranslēja pa televīziju.
L. Apsīte

Domas par redzēto
Tuvojoties Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētkiem 15. augustā, visi
Latvijas katoļticīgie domā par Aglonu. Svētceļnieki
jau laikus iziet no savām draudzēm un mēro kājām
tālo ceļu. Kājām ejot, var nodoties personīgām
domām par savu ticību, dzīvi un attiecībām ar
līdzcilvēkiem. Tā, ejot svētceļojumā, ne viens vien ir
atradis Dievu un pārliecinājies, ka tas eksistē tepat
līdzās.
Cītīgi sekoju kardināla J. Pujata vadītajam
krusta ceļam. Jēzus to paveica pirms diviem
tūkstošiem gadu. Šo krusta ceļu esam gājuši un
skaitījuši daudzas reizes. It kā viss ir zināms. Šogad
kardināls J. Pujats to sasaistīja ar Dievmātes
parādīšanos Fatimā pirms simts gadiem trijiem
ganiņiem, maziem bērniem – Lūcijai (10g.), Francisko
(8g.) un Jacintai (7g.).
Katrai Jēzus ciešanu stacijai bija pielāgoti šo
mazo bērnu īsās dzīves svarīgākie notikumi. Savā
īsajā dzīvītē Jacinta un Francisks sevi veltīja lūgšanām
un Dievam. Bērni it kā momentā kļuva pieauguši.
Dievmātes mudinājums un ieteikums bija lūgties un
gandarīt par grēcinieku atgriešanos. Visus Dievmātes
lūgumus viņi izpildīja ar lielu aizrautību, paklausību
un atbildību. Viņu galvenā rakstura īpašība kļuva
izpalīdzība, labestība un
sapratne pret saviem
līdzcilvēkiem.
Pie viņiem griezās daudzi ciema iedzīvotāji ar
veselības problēmām. Astotajā stacijā Jēzus mierina
raudošās sievietes un saka: „Neraudiet par mani, bet
gan raudiet par sevi un saviem bērniem”. (Lk 23,28)
Kad Francisko bija slims, viņš deva cerību kādai
sievietei, kas atnākusi pēc palīdzības. Francisko teica
sievietei: “Drīz es nomiršu un tad lūgšu Vissv.
Jaunavai Marijai, lai viņa tevi dziedina”. Tā tas arī
notika. Lūgsim arī mēs Francisko un Jacintas
palīdzību mūsu veselības problēmās.
Uz Aglonu dodamies katrs ar savu lūgumu
Dievmātei. Vispirms jau vēlamies pagodināt
Vissvētāko Jaunavu Mariju ar savu klātbūtni sv. Misē
un pateikties par Dieva žēlastībām, ko saņēmām
aizvadītajā gadā. Dievmāte ir arī mūsu māte, kura,
uzņemta debesīs, neatpūšas savā Valdnieces krēslā,
bet kā māte, mīlestības piepildīta, rūpējas par mums,
saviem bērniem, palīdzot cilvēkiem uz zemes tiekties
pēc pilnības, pēc debesu valstības.

Mans pirmais svētceļojums
Sākoties vasaras brīvdienām, mēs
ar vecākiem atbraucām uz
dzimteni ciemos pie mīļās
babiņas. Kad viņa pieteicās
braucienam uz Aglonu, arī es ar
prieku piekritu braukt līdzi. Man tas bija liels
piedzīvojums, jo Aglonā es biju pirmo reizi. Braucot
ar lūgšanām un dziesmām, laiks pagāja nemanot. Kad
iebraucām
Aglonā,
mani
pārsteidza
lielais
svētceļnieku daudzums, kuru starpā bija arī
svētceļnieki no citām valstīm. Vecmāmiņa pastāstīja,
ka viņi daudzas dienas ir gājuši kājām. Kad paaugšos,
varbūt arī es tā varēšu iet pie Dievmāmiņas, pie kuras
svētbildes vecmāmiņa mani aizveda, un es viņai
pateicos, ka man ir tētis un māmiņa, un vecmāmiņa.
Lūdzos, lai viņa mūs visus sargā un palīdz.
Mēs dzīvojam Vācijā un arī ejam uz baznīcu, bet
tik krāšņus svētkus piedzīvoju pirmo reizi. Kā man
gribējās piedalīties šajā skaistajā procesijā! Un es
pārdzīvoju, ka man nav balta kleitiņa. Kad redzēju, kā
meitenes kaisīja ziediņus mūsu Dieviņam, arī es
domās gāju ar viņām. Bet vakarā, kad visi cilvēki ar
aizdegtām svecītēm rokās sanāca lielajā laukumā, man
vienkārši aizrāvās elpa. Es arī gribēju iet palīgā nest
lielo krustu, lai Jēzus un Viņa Māmiņa mūs sargātu un
vienmēr mums palīdzētu.
Liels prieks par mazo dāvaniņu, mazo vaska
eņģelīti, kas man būs mīļa piemiņa par šo brīnumu, ko
es pārdzīvoju Aglonā. Mīļā, labā vecmāmiņa, paldies,
ka tu man esi!
Arnita Grecka, 11 g.v.
Šis mēnesis
Šajā mēnesī mēs bijām Aglonā. Es ļoti daudzus
cilvēkus redzēju no mūsu baznīcas un biju priecīgs, ka
bija tik daudz cilvēku. Es biju priecīgs, jo bija gan
bīskapi, gan priesteri, gan arī daudz Mises. Vakara
Mises laikā tika iestiprināti ļoti daudz ticīgo. Bija
forši, ka bīskapi un daudzi priesteri, un mūsu
prezidents ar sievu, un visi cilvēki gāja krusta ceļu.
Krusta ceļā bija ļoti smuki, kad visi iededza sveces un
bija tik daudz sveču kalnā. Bija ļoti daudz dziedātāju
un koristu. Bija milzīga rinda uz baziliku pie
Dievmātes bildes, kuru katrs ticīgais centās nostāvēt.
Svētdienas procesija bija ļoti, ļoti skaista, man pamāja
pats prezidents, jo es viņam pamāju un viņš man pretī.
Ar to es beidzu stāstīt par Aglonas svētkiem.
Lai ir slavēts Dievs!
Edgars Čubatjuks

Galvenā sv. Mise 15. augustā manuprāt izcēlās
ar brīnišķīgiem solo un kora dziedājumiem. Man
liekas, ka Visvētākās Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas svētki Aglonā apliecina Aglonas kā
svētvietas lielo autoritāti un nozīmi mūsu katoļticīgo
sirdīs. Mūsu lūgšanas un visi dziedājumi pacēlās
augstu debesīs, ko eņģeļi tālāk aiznesa Dievmātei
Jaunavai Marijai. Savukārt Dievmāte parūpējās par
labiem laika apstākļiem. Paldies!
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Dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas katoļu draudzē
Svētdienās:
10:00 – Vissvētākā Sakr amenta
uzstādīšana un adorācija;
10:30 – Rožukr oņa lūgšanas;
11:00 – Sv. Mise.

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!!!

Apsveicam

Darbdienās:
Pirmdienās: sv. Mise pl. 9:00.
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās un sestdienās: sv. Mise pl. 19:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.09. — Mēneša pirmā piektdiena:
Jēzus Sirds dievkalpojums pēc sv. Mises pl. 19:00.

Dzimšanas dienā:
Līviju Vovčenko (3.09.),
Mariju Laurinoviču 75
gadu jubilejā (8.09.),
Irēnu Kapeiku 75 gadu
jubilejā (8.09.), Ingrīdu
Jevsejevu (11.09.), Antoņinu Vērdiņu 55 gadu
jubilejā (18.09.), Ģenovefu Ranku (22.09.),
Baibu Mazkalniņu (24.09.), Kristīni
Galvanovsku (26.09.) un citus.

3. septembrī: pl. 11:00 – sv. Mise un svētība
skolniekiem un studentiem. Euharistiskā
procesija.
7.09. — Mēneša pirmā ceturtdiena:
pl. 18:00 — Svētā Stunda.
pl. 19:00 — Sv. Mise kopīgā nodomā par draudzes
dzīvajiem locekļiem.

Sveicam skolotājus, skolēnus
un vecākus uzsākot Jauno
mācību gadu!

8. septembrī: Dievmātes Dzimšanas svētki
pl. 19:00 – sv. Mise.
12. septembrī:
Vissvētākās Jaunavas Marijas Vārda diena
pl. 19:00 – sv. Mise.
40 stundu dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Svētā Krusta paaugstināšanas baznīcā
1. diena - 14. septembrī: Svētā Krusta
paaugstināšanas svētki – dievnama titulsvētki
pl. 17:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un
adorācija līdz misei!

Dievnama konsekrācija 25.10.1992.—arhibīskaps Jānis Pujats

pl. 19:00 – svētku sv. Mise.

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

2. diena - 16. septembrī:
pl. 11:00 – V.E. Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča
pontifikālā sv. Mise un Iestiprināšanas
sakramenta piešķiršana.
Pateicības himna „Te Deum”.
Lūgums visiem, kuri vēl nav iestiprināti,
pieteikties savlaicīgi un izņemt Iestiprināšanas
zīmi (caurlaidi) pie draudzes prāvesta.

Brāļi un māsas Kristū!
Sirsnīgi lūdzam ziedot Baznīcas remontdarbiem!!!
Ziedojumu var nodot personīgi dievnamā
prāvestam A. Solimam vai ieskai t draudzes kontā:
Lielvārdes Romas katoļu draudze,

3. diena - 17. septembrī:
pl. 11:00 – sv. Mise un Euharistiskā procesija.
Celebrēs jauniesvētītais pr. Valters Vārpsalietis
un visiem piešķirs savu svētību Vesperu laikā!!!
Pateicības himna „Te Deum”.

Reģ. Nr. 90001080360
SEB Banka Konta Nr.: LV05UNLA0050005798451
„Mūsu draudze” redakcija:
Galvenais redaktors – pr. Andris Solims
(mob.t.:29855768, e-pasts: asolims@inbox.lv)

29. septembrī: Svēto Erceņģeļu Mihaēla, Gabriēla
un Rafaēla svētki
pl. 19:00 – sv. Mise.

www.lielvardnieki.lv
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